Expediente núm. : PLN/2019/45
ASISTENTES:
PRESIDENTE
JAVIER JORGE CASTIÑEIRA (PP)

JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP)
JOSÉ ANTONIO HERMIDA FERNÁNDEZ (PP)

JAVIER JORGE CASTIÑEIRA (2 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 22/02/2019
HASH: aaaab42f912cc3a127edbc7b1c19c49f

LUIS ALFONSO SIXTO LEGASPI (FPF)
JUAN LUIS GONZÁLEZ RIVEIRO (FPF)
MARÍA PEÑA RUBIÑOS FERNÁNDEZ (FPF)
JOSÉ MARÍA LINARES RODRÍGUEZ (PSG-PSOE)
RAMÓN CANDIA REGO (PSG-PSOE)
LORENA SEIVANE GARCÍA (BNG)
MARÍA TERESA REGO CABANAS (BNG)

No salón de plenos do concello de
Foz, sendo as vinte horas e trinta e
catro minutos do día trinta e un de
xaneiro de dous mil dezanove,
reúnese, en sesión ordinaria e
primeira convocatoria, o concello
pleno, baixo a presidencia do señor
alcalde presidente Javier Jorge
Castiñeira, coa asistencia dos
señores/as
concelleiros/as
relacionados ao marxe. Intervén
tamén a Interventora Municipal,
Yolanda González Fernández. Actúa
de Secretaria, a habilitada nacional,
Antía Pena Dorado, que da fe do
acto.-

NON ASISTEN AS/OS CONCELLEIRAS/OS
PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ MANIN (PP)
Mª ANGELES VEIGA VARELA (PSG-PSOE)

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida celebración da sesión, once dos trece
concelleiros/as que de dereito compoñen a corporación, o señor alcalde declara aberto o acto, e
éntrase no despacho dos asuntos incorporados á orde do día, cursados xuntamente coa convocatoria,
producíndose o desenvolvemento da sesión e correlativa adopción de acordos, nos termos seguintes:

Concello de
Foz
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MERCEDES JOSEFINA GONZÁLEZ ALONSO (PP)

Número: 2019-0004 Data: 21/02/2019

CONCELLEIROS/AS

ACTA DEL PLENO

ANTIA PENA DORADO (1 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 21/02/2019
HASH: 4ade0ce53732a784fba9e5429c408db0

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO
EN DATA 31 DE XANEIRO DE 2019

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, ACTAS SESIÓNS ANTERIORES DE DATAS: ORDINARIA DE DATA 13 DE
DECEMBRO DE 2018, E EXTRAORDINARIA E URXENTE DA DATA 14 DE XANEIRO DE 2019.De acordo co disposto no artigo 91 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, o Sr.
Alcalde-Presidente consulta aos Sres. Concelleiros se teñen que formular algunha observación ás actas
sobrescritas, producíndose as seguintes:
-Luís Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal FPF, di que: no punto 2º da acta do día 13
de decembro de 2018, “APROBACIÓN DO PLAN NORMATIVO 2019”, existen dous erros na votación:

Onde di: Votos en contra: ningún, debe dicir: Votos en contra (2), todos os membros do BNG.
Con estas correccións na acta do Pleno Ordinario de data 13 de decembro de 2018, sométense a
votación as actas de datas 13/12/2018 e 14/01/2019 , que son aprobadas por unanimidade dos
Concelleiros/as da Corporación presentes na sesión(11).2.- DAR CONTA DA APROBACIÓN DA PRÓRROGA ORZAMENTARIA POLO DECRETO DE ALCALDÍA DE
DATA 10/01/2019.-

ACTA DEL PLENO

Di tamén, que no punto 9º da acta do día 13 de decembro de 2018: “PROPOSTA GRUP MUNICIPAL FOZ,
PLATAFORMA DE FUTURO (FPF), PARA INSTAR AO MINISTERIO DE FOMENTO A AXILIZAR OS TRÁMITES E
A OBRA DO TRAZADO DA AUTOVÍA DA MARIÑA (A-74) DENDE BARREIROS A SAN CIBRAO”, existe un
erro na votación:

Número: 2019-0004 Data: 21/02/2019

Onde di: Votos a favor: (9), debe dicir: Votos a favor (8).
Onde di: Abstencións (1), debe dicir: Abstencións (2).

“ RESOLUCIÓN DE ALCALDÍ A
Dacordo co previsto no artigo 169.6 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, como no artigo21.1 do RD 500/1990 que dispón que “Si al iniciarse el ejercicio económico
no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con
sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y
179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditospara servicios o
programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o
afectados.”
VISTOS o artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 169.6 do RDL 2/2004,
así como o artigo 21 do RD 500/1990, do 20 de abril.
RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar a prórroga orzamentaria do estado de gastos por importe de 7.096.463,50€ e do Estado de
Ingresos por importe de 7.262.985,53€.

ORZAMENTO DE INGRESOS PRORROGADO
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Pola Presidencia dáse conta da aprobación da prórroga orzamentaria polo Decreto de Alcaldía de data
10/01/2019, cuxo teor literal é o seguinte:

Capítulos

Previsiones iniciales
2018

Previsión
Prorrogado

1 Impostos Directos

3.614.500,00

2 Impostos Indirectos

-150.000,00

0

Taxas, Prezos
3 Públicos e Outros
Ingresos

1.676.356,90

0

2.601.128,63

0

1.000,00

0

0

0

Transferencias de
7 capital

0

0

8 Actvos fnancieiros

0

0

9 Pasivos fnancieiros

0

0

500.000,00

3.114.500,0
0
-150.000,00
1.676.356,90

2.601.128,63

Transferencias correntes
4

Previsión
Prorrogado

7.742.985,53

Concello de
Foz

500.000,00

7.242.985,5
3

Número: 2019-0004 Data: 21/02/2019

TOTAL
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6 Enaxenación de investmentos
reais

ACTA DEL PLENO

1.000,00
5 Ingresos Patrimoniais

ORZAMENTO DE GASTOS PRORROGADO
Capítulos

Créditos iniciales
2018

Ajustes a la baja

Previsión
Prorrogado

1

Gastos de
Persoal

2.859.349,74

2.859.349,74

2

Gastos en
bens correntes e
servizos

3.869.249,14

3.869.249,14

3

Gastos
fnancieiros

38.100,00

38.100,00

4

Transferencias
correntes

290.302,79

290.302,79

5

Fondo de
Contnxencia

15.000,00

15.000,00

6

Investmentos
Reais

165.947,03

7

Transferencias de
Capital

8

Actvos
fnancieiros

5.000,00

5.000,00

9

Pasivos
fnancieiros

19.461,83

19.461,83

TOTAL

165.947,03

0,00

0

7.262.410,53

0

165.947,03

7.096.463,50

SEGUNDO.- Dar traslado do presente Decreto ao Departamento de Intervención- Tesourería para o seu
coñecemento e efectos oportunos, así como ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre. Así
como ordenar a súa publicación no taboleiro de anuncios, na sede electrónica e na páxina web para dar
publicidade o mesmo”.

Os membros presentes asistentes á sesión, dánse por enterados.3.- PROPOSTA ALCALDÍA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (MODALIDADE DEPENDENCIA) POR PROCEDEMENTO
ABERTO SUXEITO Á REGULACIÓN HARMONIZADA E TRAMITACIÓN ORDINARIA .A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente
a presente proposta na sesión celebrada o día 24 de xaneiro de 2019, cuxo teor literal
di:
“PROPOSTA
A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia, no seu art. 11.1.f) atribúe como unha das funcións
dos servizos sociais comunitarios básicos a xestión do servizo de axuda no fogar, así como a participación na xestión
das prestacións destinadas a garantir a autonomía persoal e a atención á dependencia, nos termos establecidos na
normativa que resulte aplicable.
Dentro desta prestación e deste marco xurídico, inscríbense os servizos de atención domiciliaria que aínda que
dirixidos a toda a poboación, teñen como obxecto prioritario: ofrecer un conxunto de atencións ás persoas ou
familias no seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu ámbito habitual.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a
inspección dos servizos sociais en Galicia, ten por obxecto a regulación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras
de Servizos Sociais, ademais do réxime de autorización, acreditación e inspección de servizos sociais en
desenvolvemento do previsto no título VIII da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
A competencia municipal ven recollida no artigo 64 bis 3 da Lei 13/2008, de 3 de decembro, de Servizo Sociais,
modificación introducida pola da Lei 9/2017, de medidas fiscais e administrativas, que no seu teor literal di:
“Conforme a lo establecido en la legislación de régimen local y en la Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas
urgentes derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración local, las competencias que corresponden a los ayuntamientos en materia de creación, gestión
y mantenimiento de los servicios sociales comunitarios en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de esta ley, tienen
el carácter de competencias propias atribuidas por la legislación autonómica, por lo que para el ejercicio de tales
competencias por los ayuntamientos no serán exigibles los informes que prevé el artículo 3 de la Ley 5/2014, de 27
de mayo, para el caso de ejercicio de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación”
Este concello, que ven xestionando o servizo de axuda no fogar na modalidade de dependencia con medios externos,
considera apropiado seguir xestionando este servizo mediante contrato de servicios no que atinxe a modalidade de
dependencia, mantendo a xestión directa para a libre concorrencia.
De conformidade cos artigos 28 e 116.1 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público xustifícase
a presente contratación na necesidade de prestar un servizo adecuado aos usuarios que o necesitan, o que no é
posible de forma directa dado a insuficiencia de persoal e polas restricións legais á contratación de novo persoal, xa
sexa fixo ou temporal. Mediante esta fórmula de contratación prestarase o servizo por unha empresa do sector
especializada con un funcionamento máis áxil que permita dar reposta as continuas necesidades de persoal por
novos usuarios.
O servizo financiase con apartacións do Concello, da Deputación Provincial de Lugo e da Consellería de Traballo e
Benestar da Xunta de Galicia no marco dos proxectos anuais de servizos sociais comunitarios municipais (programa
de axuda no fogar: prestación dependencia) e aportacións dos usuarios, a través de transferencias finalistas para o
seu cofinanciamento de acordo co establecido no Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos
sociais comunitarios e o seu financiamento.
Tendo en conta que mediante acordo plenario do 26.01.2017 adxudicouse o contrato de “ Servizos de axuda no fogar
a dependentes” por un importe máximo anual de 413.028 máis 16.521,12 € de IVE, sendo o prezo unitario por hora
de 11 euros máis 0,44 € de IVE, sendo o prezo total hora de 11.44.
Tendo en conta que a duración prevista sería de 24 de meses, sen posibilidade de prórroga.
Tendo en conta que o contrato de “Servizos de axuda no fogar a dependentes” formalizouse o 1 de marzo de 2017 e
que está próximo a rematar, sendo necesario iniciar unha nova tramitación.
Tendo en conta o valor estimado previsto no contrato asinado en marzo de 2017, que ten que ser obxecto de
actualización, e do prazo de duración do mesmo (dous anos prorrogables por outro máis ata un máximo de 2),
parece que o procedemento máis adecuado para a adxudicación do contrato é o procedemento aberto, sometido a
regulación armonizada e tramitación ordinaria con multiplicidade de criterios de adxudicación. Xustifícase a súa
utilización de conformidade co artigo 22,116.4 156 e da LCSP. Os criterios obxectivos e ponderados a ter en conta
para adxudicar o contrato determinaranse e xustificaranse posteriormente.
Considerando o disposto na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público,
Considerando a atribucións concedida ao alcalde polo artigo 21.1 e ao pleno conforme o artigo 22 da Lei 7/85, de 2
de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN, previo ditame da Comisión Informativa:
PRIMEIRO.- Incoar expediente de contratación do “Servicio de axuda no fogar na modalidade de dependencia,
mediante procedemento aberto, sometido a regulación armonizada, con un prazo de duración de dous anos,
prorrogable por outro máis ata un máximo de dous.(2+1+1)
SEGUNDO.- Que se por secretaría se emita informe xurídico e se redacten os correspondentes pregos de cláusulas
administrativas particulares e polo Traballador Social se redacten os pregos de prescrición técnicas que rexerán o

contrato e o proceso de adxudicación así como informe de insuficiencia de medios ao tratarse dun contrato de
servizos.

TERCEIRO.- Que por intervención municipal se proceda a elabora o estudio de costes para fixar o prezo do contrato e
se acredite a existencia de crédito suficiente e adecuado para financiar o gasto que supón a realización deste
contrato, e que emita un informe sobre a fiscalización previa ou crítica do gasto”.

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións,
explicando primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.
José María Linares Rodríguez, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, pregunta
se a prórroga é automática.
O alcalde contesta que hai que aprobalas polo órgano competente, neste caso o Pleno.
Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que van
votar a favor porque é importante regularizar todos aqueles servizos que estean
caducados ou a punto de caducar.
Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que están a
favor.
Finalizado o debate, sométese a votación a Proposta de Alcaldía, obténdose o
seguinte resultado: unanimidade (11 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Incoar expediente de contratación do “Servicio de axuda no fogar na
modalidade de dependencia, mediante procedemento aberto, sometido a regulación
armonizada, con un prazo de duración de dous anos, prorrogable por outro máis ata
un máximo de dous.(2+1+1)
SEGUNDO.- Que se por secretaría se emita informe xurídico e se redacten os
correspondentes pregos de cláusulas administrativas particulares e polo Traballador
Social se redacten os pregos de prescrición técnicas que rexerán o contrato e o
proceso de adxudicación así como informe de insuficiencia de medios ao tratarse dun
contrato de servizos.
TERCEIRO.- Que por intervención municipal se proceda a elabora o estudio de costes
para fixar o prezo do contrato e se acredite a existencia de crédito suficiente e
adecuado para financiar o gasto que supón a realización deste contrato, e que emita
un informe sobre a fiscalización previa ou crítica do gasto.4.-PROPOSTA ALCALDÍA DE ADDENDA AO “CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE O CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR E O
CONCELLO DE FOZ PARA A XESTIÓN DO FOGAR RESIDENCIAL E CENTRO DE DÍA
DO CONCELLO DE FOZ”.-

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente
a presente proposta na sesión celebrada o día 24 de xaneiro de 2019, cuxo teor literal
di:
“ PROPOSTA
Por acordo plenario do 30 de maio de 2016, aprobouse solicitar ao Consorcio Galego de Servizos Sociais a xestión
durante 2 anos, con posibilidade de prórroga doutros 2 anos, da nova residencia de Foz.
Neste senso, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar remitiu un borrador de convenio de
colaboración para a xestión por parte do Concello de Foz, do fogar residencial e centro de día construído pola Xunta
de Galicia no Municipio de Foz.
O texto a conveniar foi informado polo Secretario da Corporación o 27.10.2016.
Por acordo plenario do 27.10.2016 aprobouse a proposta de convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello de Foz para a xestión do fogar residencial e centro de día do Concello
de Foz.
De forma paralela o Concello de foz realizou os trámites necesarios para o establecemento do servizo e a
contratación da concesión de servizos da Residencia de maiores e centro de día do Concello de Foz.
Por seguridade xurídica e para ter unha adecuada planificación e coordinación das distintas actuacións a realizar por
cada administración, ambas administracións acordaron a redacción duna addenda ao convenio e proceder de
mutuo acordo á aprobación do mesmo, mantendo a filosofía do anterior, pero recollendo uns prazos de execución
realistas para cada unha das seguintes actuacións pendentes, co fin de que a duración do mesmo coincidise coa
formalización do contrato de concesión de servizos e así garantir o bo funcionamento da residencia tan necesaria
para este municipio.
Tendo en conta que o Contrato de concesión de servizos para a residencia de maiores e centro de día do Concello de
Foz foi adxudicado por acordo plenario do 14.01.2019 e formalizado en documento administrativo o 16.01.2019
Tendo en conta a proposta de addenda ao “convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar e o Concello de Foz para a xestión do fogar residencial e centro de día do Concello de Foz.”,
rexistrado no Concello de Foz con data 18.01.2019 e núm. de RE 245.
Visto a dilixencia de secretaría do 18.01.2019.
Considerando o disposto á colaboración interadministrativa nos artigos 27, 55 e 57 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora das Bases de Réxime Local, na Lei 39/2015 , de 1 de outubro, de procedemento administrativo común
das administracións públicas e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e demais
normativa de aplicación.
Considerando a atribución concedida ao alcalde e ao Pleno polo artigos 21.1 e 22.1 da Lei 7/85, de 2 de abril,
Reguladora das Bases de Réxime Local así como a Disposición Adicional segunda da LCSP 9/2017.
Propoño ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa de asuntos do Pleno e fiscalización de
intervención, a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar addenda ao “convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e
Benestar e o Concello de Foz para a xestión do fogar residencial e centro de día do Concello de Foz
SEGUNDO.- Comunicar o presente acordo ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e f acultar ao Sr.
Alcalde para a sinatura do correspondente convenio de colaboración e demais actuacións precisas para a execución
deste acordo”.

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente unha quenda de intervencións,
explicando primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.

José María Linares Rodríguez, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta
que están a favor.
Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, di que van votar a
favor, e que queren recordar dúas puntualizacións: o 21 de xullo de 2017, asinábase o
convenio entre o Consorcio e o Concello, no que aparecía reflectido o tema dos dous
anos e dous de prórroga; FPF o 26 de abril de 2018 facía unha advertencia de que era
interesante comprobar se estaría correndo o tempo ou entraría a contar no momento
en que se asinase o contrato definitivo. O Concello de Foz fixo unha consulta ao
consorcio quedando claro que empezaba a correr no momento en que se asinara.
Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que votarán
a favor.
Finalizado o debate, sométese a votación a Proposta de Alcaldía, obténdose o
seguinte resultado: unanimidade (11 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Aprobar addenda ao “convenio de colaboración entre o Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello de Foz para a xestión do
fogar residencial e centro de día do Concello de Foz
SEGUNDO.- Comunicar o presente acordo ao Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar e facultar ao Sr. Alcalde para a sinatura do correspondente
convenio de colaboración e demais actuacións precisas para a execución deste
acordo.-

5.- PROPOSTA GRUPO MUNICIPAL BNG, PARA MANTER O HORARIO HABITUAL DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL.A petición do Grupo Municipal BNG, e estando de acordo a Presidencia, procedese a
retirar da Orde do día
esta Proposta.6.- PROPOSTA GRUPO MUNICIPAL BNG, SOBRE O SECTOR ELÉCTRICO.-

A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, ditaminou favorablemente
a presente proposta, na sesión celebrada o día 24 de xaneiro de 2019, cuxo teor literal
di:
“PROPOSTA
O nacionalismo galego defende que a enerxía debe ser entendida como un ben público e a política enerxética debe
desenvolverse en base a esta consideración, superando a concepción actual como unha mera mercadoría legalizada
polos gobernos centrais de PP e PSOE. Do mesmo xeito, o subministro de enerxía debe ter a concepción de servizo
público e o seu acceso debe ser un dereito garantido para todas as persoas por riba dos intereses económicos do
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oligopolio eléctrico. Porén, na actualidade, o sistema funciona en liñas totalmente contrarias a estes principios,
favorecendo un prezo final da enerxía eléctrica imposíbel de soportar para moitos fogares e tamén para o tecido
económico e produtivo de Galiza.
Un factor fundamental é que o actual sistema de xeración de prezos é totalmente opaco e inxusto. Mediante un
mecanismo de poxa o prezo final da electricidade no mercado maiorista vén determinado polo prezo da última
oferta en ser aceptada. Isto significa que posto que existen tecnoloxías que producen a uns custos moi diferentes,
acabe marcando o prezo de forma habitual unha das tecnoloxías máis caras. Isto dá como resultado que se xeren os
coñecidos no propio sector como “beneficios chovidos do ceo”, especialmente no caso de tecnoloxías case ou
totalmente amortizadas, como sucede coas hidroeléctricas e a enerxía nuclear. Por poñer un exemplo, no último ano
completo (2017) as tres maiores compañías eléctricas que operan no Estado español (Iberdrola, Endesa e a actual
Naturgy) obtiveron uns beneficios 5.627 millóns de euros, un 3% más que no exercicio anterior malia que 2017 foi un
ano de seca que impactou de forma negativa en termos hidrolóxicos.
Por outra banda, hai que engadir que a electricidade ten unha fiscalidade absolutamente disparatada e excesiva, o
que tamén incrementa o prezo final. Por exemplo, o prezo da electricidade ademais de ter diferentes impostos que se
solapan, atópase no tramo mais elevado do IVE, no 21%, sendo un dos máis altos de Europa ao tempo que cuestións
non básicas como as touradas ou un coche de luxo teñen un gravame menor. A única razón para que o IVE non se
reduza é o afán de recadación do Estado.
Cómpre ter en conta tamén que Galiza tivo e ten un papel de produtor de enerxía que non foi escollido polos galegos
e galegas, senón que é consecuencia dunha cadea de decisións alleas, moitas delas do período da ditadura
franquista, e do que non obtemos compensación. Nesa función imposta de país produtor, xeramos enerxía para o
consumo doutros territorios do Estado español, exportando unha media dun 35% de electricidade. Mentres outros
territorios aforran os custos do impacto social e ambiental que sufrimos nós, Galiza non obtén ningún beneficio. Isto
obedece a un deseño centralista do Estado español que, mentres nos adxudicaba ese papel, reservaba para outros
lugares ser o centro da industrialización e do desenvolvemento económico.
Con este modelo, mentres Estado e eléctricas aumentan os seus beneficios e Galiza exporta enerxía, no noso país hai
máis de 442.000 persoas que declaran non poder permitirse manter a vivenda cunha temperatura adecuada e a
taxa de risco da pobreza incrementou nun 12,15% dende o 2009. Para combater a dificultade que supón o acceso á
enerxía non son suficientes nin o bono social do Estado nin o tícket eléctrico da Xunta de Galiza, que chegan a unha
porcentaxe moi reducida da poboación.
Non é de recibo que por riba de non beneficiármonos de producir, grazas ás políticas enerxéticas do Partido Popular,
Galiza vaia pagar a factura máis cara do Estado. A posibilidade de introducir suplementos territoriais na tarifa
eléctrica xa figuraba na Lei do Sector Eléctrico do ano 1997 e na vixente de 2013. Porén, foi a aprobación do Real
Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria de Rajoy o que converteu
o que a Lei recollía como posibilidade en obrigatorio para o 2013. Resultado disto as eléctricas recorreron e o
Tribunal Supremo deulles a razón en distintas sentenzas. Como resultado, vaise repercutir o recadado en varios
impostos nas facturas dos galegos e galegas para recadar arredor de 38 millóns de euros. Isto é un absoluto
disparate, quen produce paga máis que quen non e as galegas e galegos imos recibir o tarifazo máis grande do
Estado.
Desde o BNG defendemos que Galiza ten dereito a controlar os seus recursos enerxéticos e para iso é fundamental
poñer fin a esta situación de explotación colonial e reclamar capacidade normativa para poder tomar as decisións
referentes a todos os aspectos do desenvolvemento enerxético. En canto a falta de soberanía política non nos
permita desenvolver unha política enerxética propia en todos os aspectos, si é posíbel avanzar progresivamente para
estabelecer medidas que compensen tantos anos de espolio sen recibir nada a cambio. Son decisións políticas que
debemos tomar para corrixir un agravio histórico e por xustiza social.
Por todas estas cuestións, é imperativo demandar cambios inmediatos na regulación eléctrica para que a
electricidade sexa un servizo básico e estean cubertas as necesidades sociais e económicas dun país coma o noso,
tendo en conta que a xeración eléctrica leva aparellados elevados custos sociais e medioambientais que deben
sernos compensarnos.
Neste sentido, unha tarifa eléctrica galega que abarate vía peaxes o prezo final da enerxía no noso país axudaría a
democratizar o acceso á enerxía para todas as persoas e, asemade, contribuiría a asentar o tecido industrial e
económico do país, frear a deslocalización e evitar a nosa desindustrialización.
Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da corporación a adopción do seguinte:
ACORDO
Instar á Xunta de Galiza a demandar do Goberno Central:

1.- A inmediata redución do Imposto de Valor Engadido sobre a Electricidade do 21% ao 4%.
2.- Que exclúa a Galiza da Orde definitiva para a tramitación respecto dos suplementos territoriais para o
exercicio 2013, por atentar contra as competencias galegas en materia de tributación ambiental e por
seren contrarias para os intereses do tecido social e económico galego, correspondendo ao goberno do
Estado asumir os custos que poida ocasionar a aplicación das sentenzas.
3.-Modificar a Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Eléctrico de forma que se permita a regulación
dunha Tarifa Eléctrica Galega e que Galiza poida beneficiarse, pola súa condición de nación produtora de
enerxía eléctrica, de peaxes máis baixas que permitan un abaratamento para os consumos domésticos e
empresariais en compensación por soportar os custos sociais e medioambientais das instalacións de
produción”.

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións,
dándolle a palabra a Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG,
que explica primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.
José María Linares Rodríguez, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que están de
acordo coa exposición desta moción, consideran que a enerxía é un ben público e que o modelo de
xeración dos prezos non é perfecto e que hai tecnoloxías que están totalmente amortizadas, aínda que
hai algunhas que non o conseguen, como a nuclear. Dentro da composición do prezo hai varias variables
e unha parte importante son os impostos , de feito cren que o imposto sobre a enerxía suspendeuse.
Tamén inclúe as primas ás renovables, e en canto ao IVE está en estudio reducilo ao 10% ou incluso o
4%, no caso de familias con auténticas necesidades.
En canto á petición do BNG, dunha tarifa eléctrica galega, non teñen os suficientes coñecementos para
saber se isto se pode facer ou non, polo que se van abster para que a moción saia adiante, pero insisten
na súa falta de coñecementos para esta cuestión.
Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, di que van votar a favor, porque
sempre votan a favor neste tipo de mocións que sexan para beneficiar a economía familiar.
O alcalde di que esta moción tratouse practicamente todos os anos no pleno e o PP sempre votou en
contra porque o modelo enerxético que propón o BNG non o coñecen; falta dunha tarifa galega, pero
non hai un modelo, unha estrutura de custos, nin o que primaría, nin de se Galicia sairía beneficiada ou
non; cren que é unha utopía practicamente inviable.
O BNG sempre tivo contradicións coa enerxía; querían quitar os eólicos e cando entraron a gobernar o
que fixeron foi encher de eólicos todos os nosos montes. O BNG quere enerxía barata pero aposta polos
sistemas máis caros e menos eficientes. Quere primas para os grandes consumidores, que ao final non
deixan de ser grandes compañías, e que ao final acabaran pagando os veciños no seu recibo. Non queren
os embalses nin as térmicas pero queren protexer ao carbón nacional e, por suposto, coma todos os
españois non renuncian ás comodidades.
Non saben cal é o modelo do BNG nin canto custaría e, como dicía o señor Linares, que cousas do recibo
actual quitarían para facela máis barata. Cren que deberían avanzar máis na idea antes de propoñer
estas mocións.

Finalizado o debate, sométese a votación a proposta do Grupo Municipal BNG,
obténdose o seguinte resultado:
Votos a favor: (5): todos os membros do BNG (2); máis todos os membros do FPF(3).
Votos en contra: (4): todos os membros do PP.
Abstencións: (2): todos os membros do PSOE.
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
-Instar á Xunta de Galiza a demandar do Goberno Central:

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
1.- A inmediata redución do Imposto de Valor Engadido sobre a Electricidade
do 21% ao 4%.
2.- Que exclúa a Galiza da Orde definitiva para a tramitación respecto dos
suplementos territoriais para o exercicio 2013, por atentar contra as
competencias galegas en materia de tributación ambiental e por seren
contrarias para os intereses do tecido social e económico galego,
correspondendo ao goberno do Estado asumir os custos que poida ocasionar
a aplicación das sentenzas.
3.-Modificar a Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Eléctrico de forma
que se permita a regulación dunha Tarifa Eléctrica Galega e que Galiza poida
beneficiarse, pola súa condición de nación produtora de enerxía eléctrica, de
peaxes máis baixas que permitan un abaratamento para os consumos
domésticos e empresariais en compensación por soportar os custos sociais e
medioambientais das instalacións de produción.-

7.- PROPOSTA GRUPO MUNICIPAL BNG, PARA A ADECUACIÓN E MELLORA NO VIAL
RÚA DO VICEDO.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno,
ditaminou
favorablemente a presente proposta, na sesión celebrada o día 24 de xaneiro de
2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
O Concello de Foz conta con viarios nos que debe actualizarse o seu mantemento e acondicionado. A Rúa do Vicedo é
un viario de paso frecuente cun importante incremento do seu uso tras das construcións de edificios de vivendas a
carón do mesmo.
O BNG xa fixo unha solicitude de mellora nos accesos peonís deste viario hai meses que sigue sen executarse.
Existe, por riba, un claro desleixo no mantemento deste viario cun desnivel nas tapas de rexistro da rede de
sumidoiros e infraestruturas que pon en serio risco a circulación de automóbiles e que ofrece unha imaxe lamentable
desta vía.
Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da corporación a adopción do seguinte:
ACORDO
Instar ao equipo de goberno do Concello de Foz:
1. A mellora do firme no viario Rúa do Vicedo do Concello de Foz incluído o recrecido de tapas de pozo de rexistro e
de sumidoiros. Valorar a mellora da calzada da travesía con adecuación da capa de rodaxe”.

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.

José María Linares Rodríguez, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, di que xa
votaran a favor cando fora presentada esta moción, e ten que dicir que fai cousa dun
mes, co tema das tapas, fixeron unhas fotos e mandáronllas á Deputación porque están
bastante afundidas, e van votar a favor.
Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que
votarán a favor.
O alcalde di que tamén van votar a favor. Entende que na comisión se modificou o
instar ao grupo de goberno do Concello de Foz por instar á Deputación.
Finalizado o debate, sométese a votación a proposta do Grupo Municipal BNG,
obténdose o seguinte resultado: unanimidade (11 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
-Instar ao equipo de goberno do Concello de Foz:
1. A mellora do firme no viario Rúa do Vicedo do Concello de Foz incluído o recrecido
de tapas de pozo de rexistro e de sumidoiros. Valorar a mellora da calzada da travesía
con adecuación da capa de rodaxe.8.- PROPOSTA GRUPO MUNICIPAL FOZ, PLATAFORMA DE FUTURO (FPF), PARA INSTAR
AO EQUIPO DE GOBERNO A AGLOMERAR O CAMIÑO DA GRANDA NA SUBIDA A
VILASINDRE NA PARROQUIA DE CANGAS.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno,
ditaminou
favorablemente a presente proposta, na sesión celebrada o día 24 de xaneiro de
2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
Nas últimas semanas puxéronse en contacto con nós un grupo de veciños do barrio de Vilachá en Cangas,
concretamente os veciños do Camiño da Granda, estrada que conecta coa da subida de Vilasindre, para
manifestarnos o seu descontento polo estado no que se atopa esta estrada que da servizo ás súas vivendas. Estamos
a falar dunha vía dunha lonxitude máis ou menos de 200 mts.
Como é coñecido por todos, o noso grupo municipal leva toda a lexislatura loitando por mellorar as infraestruturas
no noso medio rural, e esta, novamente é outra proba diso con esta Moción.
Por todo o anteriormente exposto, propoñermos á Corporación Municipal a aprobación do seguinte ACORDO:
-Instamos ao Equipo de Goberno do Concello de Foz se proceda mellorar con aglomerado a estrada do Camiño da
Granda, no barrio de Vilachá, na parroquia de Cangas”.

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, dándolle
a palabra a Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, que
explica primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
José María Linares Rodríguez, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta
que están a favor.
Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, di que votan a favor.
O alcalde manifesta que están a favor, e que hai que ver nos orzamentos do 2019 os
condicionantes todos. O que si é certo é que a este ritmo vai haber que priorizar en
que se inviste, porque FPF presenta en cada pleno mocións de obras.
Finalizado o debate, sométese a votación a proposta do Grupo Municipal FPF,
obténdose o seguinte resultado: unanimidade (11 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
-Instamos ao Equipo de Goberno do Concello de Foz se proceda mellorar con
aglomerado a estrada do Camiño da Granda, no barrio de Vilachá, na parroquia de
Cangas.-

9.- PROPOSTA GRUPO MUNICIPAL FOZ, PLATAFORMA DE FUTURO (FPF), PARA INSTAR
AO EQUIPO DE GOBERNO A MELLORAR O ALUMEADO PÚBLICO NA ESTRADA XERAL
DE FORXÁN.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno,
ditaminou
favorablemente a presente proposta, na sesión celebrada o día 24 de xaneiro de
2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
Nos últimos meses construíuse unha senda peonil na estrada xeral de Forxán para mellorar o acceso peonil dos
veciños/as deste barrio e usuarios desta vía, mellorando considerablemente as condicións desta zona e mellorando a
entrada ao noso pobo dende a rotonda de Fazouro.
Sen embargo, podemos comprobar como a iluminación desta zona resulta insuficiente ao estar colocados os farois
públicos no tendido eléctrico no límite de expropiación, o que fai que queden lonxe tanto do paseo como da estrada,
e ocasione que non haxa a visibilidade que todos desexamos.
Por todo o anteriormente exposto, propoñemos á Corporación Municipal a aprobación do seguinte ACORDO:
-Instamos ao Equipo de Goberno do Concello de Foz proceda a buscar a mellor solución para mellorar a iluminación
da Estrada Xeral de Forxán”.

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, dándolle
a palabra a Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, que
explica primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.

José María Linares Rodríguez, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, di que
están a favor.
Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que están a
favor.
O alcalde di que loxicamente todo o que sexa mellorar están a favor; entenden que non
é un proxecto menor, necesita un proxecto íntegro de renovación dese cadro de
alumeado, que xa tiña moitos problemas de capacidade, e necesita unha partida
orzamentaria importante que haberá que avaliar.
Finalizado o debate, sométese a votación a proposta do Grupo Municipal FPF,
obténdose o seguinte resultado: unanimidade (11 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
-Instamos ao Equipo de Goberno do Concello de Foz proceda a buscar a mellor
solución para mellorar a iluminación da Estrada Xeral de Forxán.10.- PROPOSTA GRUPO MUNICIPAL FOZ, PLATAFORMA DE FUTURO (FPF), PARA
INSTAR AO EQUIPO DE GOBERNO A UBICAR O NOVO AUDITORIO NA FINCA SITUADA
ENFRENTE DA CASA DA CULTURA.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno,
ditaminou
favorablemente a presente proposta, na sesión celebrada o día 24 de xaneiro de
2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
Nos últimos meses levamos debatido nesta Corporación a compra dos terreos enfronte da Casa da Cultura (solar
Vialmar), a proposta do BNG, solar que se aprobou nesta Corporación que se consultara o seu valor por parte do
Concello para intentar a súa compra e darlle un aproveitamento municipal.
“Foz, Plataforma de Futuro”, apoiamos esta iniciativa e seguimos defendéndoa.
Así mesmo, dende a nosa formación presentamos unha Moción para que se fixeran os trámites necesarios dende o
Equipo de Goberno para a construción dun auditorio no noso Concello, tal e como Foz merece, Moción que foi
aprobada por esta Corporación.
Agora vemos como o PP se aproveita desta Moción para facer campaña, e o Alcalde do noso Concello fai unhas
declaracións nos medios de comunicación explicando que fixera unhas xestións diante do Presidente da Xunta de
Galicia para poder facer fronte á construción de dito auditorio, e así mesmo, manifestaba a intención de que este se
fixera en terreos do actual Asilo de Anciáns.
Despois de analizar a situación, dende “Foz, Plataforma de Futuro”, parécenos que non sería a mellor localización,
sobre todo pensando nas zonas de aparcamento e mellores accesos para dar uso a un auditorio que traería moitos
veciños dos pobos próximos.
Por todo o anteriormente exposto propoñemos á Corporación Municipal a aprobación do seguinte ACORDO:

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
-Instamos ao Equipo de Goberno do Concello de Foz, se proceda a seguir cos trámites e buscar fontes de
financiación, para a compra dos terreos de Vialmar enfronte da Casa da Cultura e destinalos a construír o Auditorio
tan desexado por todos nos nesta localización”.

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, dándolle
a palabra a Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo de FPF, que explica
primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.
Ramón Candia Rego, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, di que lles gustaría
poder votar a favor nun tema tan importante como é un auditorio para Foz, onde se
poidan realizar distintas actividades culturais de certo rango. Consideran que non debe
ser unha cuestión de “oportunismo” político se non unha cuestión de consenso. A
altura deste mandato, parécelles que un consenso é pouco viable e esperan que a
próxima corporación teña máis éxito nesas políticas de consenso que deberan ser
necesarias e imprescindibles nestes casos.
Nos acordos plenarios sobre a compra do solar son mera anécdota, porque tamén se
aprobou unha moción presentada polo PSdG-PSOE no seu momento, de iniciar o
expediente de caducidade da licenza urbanística porque se daban as condicións para
ilo e era unha boa ferramenta para negociar co actual propietario, que non é outro que
o Sareb, e conseguir unha zoa dotacional que está marcada no PXOM, pero que de
momento é irrealizable mentres que non se caduque esa licenza, xa que en calquera
momento o seu propietario pode reactivala e non serviría de nada o que se aprobou no
PXOM.
Tamén consideran que non son os mellores sitios, tanto o presentado na prensa polo
PP, como este mesmo, porque hai que considerar un auditorio dunha certa entidade
pública no que hai que prever evacuacións, entradas e saídas, aparcadoiros, etc, e
quizás os que hai alí non serían suficientes. Por todo isto vanse abster.
Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que van
apoiar a moción de FPF porque en certa medida é unha proposta do BNG como se
recolle na moción. O BNG foi o que solicitou nos orzamentos ese estudio para estudar
a forma de compra, valorar os terreos, a situación na que estaba a obra, …
Efectivamente no PXOM quedou como chan dotacional polo que sería perfecto para a
construción dese auditorio, porque ao redor de 500 prazas de aparcamento, como pon
o estudo, son suficientes para un auditorio, que está no centro do pobo e accesible
para todos os veciños. Encima zoa dotacional significa que haberá un espazo verde,
que haberá unha praza,…
Agora, xa aproveitando a quenda de palabra, que o PSdG-PSOE veña dar instrucións de
construción ao Concello parécelle que roza a vergoña; unha porque cando se outorgou
esta licenza era o PSdG-PSOE o que gobernaba e dúas porque o PSdG-PSOE votou a
favor do PXOM.
O alcalde di que xa antes de que existira FPF, o PP reclamaba un auditorio para Foz, e
foi nos últimos tres programas electorais, polo que non están reaccionando a instancias
de ningún grupo. Saben que existe unha necesidade e que hai que traballar para tratar
de que esa necesidade se converta nunha realidade. Todos sabemos que todas as
asociacións demandan mellores instalacións neste senso.

Está claro que a opción inicial no Porto non é posible, porque Portos de Galicia non
permite ese tipo de instalacións en terreos portuarios, e hai que buscar outras
alternativas, cun mínimo de superficie e para un mínimo de prazas.
O equipo de goberno iniciou unha serie de valoracións e o anteproxecto, intentando
mirar varios terreos que deran esa posibilidade.
O terreo fronte á Casa da Cultura é inviable, porque había una taxación duns 1.200.000
euros, xa de partida, e toda esa obra que hai feita non valería para construír o
auditorio, que necesita espazos diáfanos que non se corresponderían cunha estrutura
xa feita destinada a vivendas; non pode ter columnas cada seis metros. Por isto, o custo
sería moito máis grande porque habería que desfacer todo aquilo.
Todo isto son hipóteses e hai que ir a cousas máis reais. Entende que o solar anexo ao
asilo é un solar óptimo, está cerca da Sala Bahía e da Gardería e ten terreos que son do
Concello enfronte, con bos aparcamentos, e hai que tratar de negociar co Padroado,
titular dos terreos, que ten boas intencións, porque ten un compromiso co Concello
para que eses terreos sexan municipais.
Se se vota a favor desta moción, estase hipotecando unha construción que é necesaria
pa Foz. O presidente da Xunta comprometeuse a pagar un terzo desta infraestrutura; o
compromiso da Xunta con estas grandes inversións, tanto co xeriátrico como coa
reforma do centro urbano de Foz está aí, e entende que se a día de hoxe se
compromete a 700.000 €, que é aproximadamente o terzo do custo do auditorio,
parécelle que é un compromiso importante. Habería que falar coa Deputación de Lugo
e loxicamente o Concello tamén tería que aportar os seus medios.
Sería bloquear este proceso se sae a favor esta moción porque vota atrás todo o
traballo feito, un traballo económico no que o Concello sairía favorecido.
Ramón Candia Rego, concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, di que non viña
con intención de polemizar con este asunto, pero que a concelleira do BNG parece que
se empeña en dicir cousas que non veñen ao caso. Que a licenza dese edificio foi dada
durante o goberno do PSdG-PSOE é un feito, pero nada máis ca iso. Non sabe se se
refería a bolsa prevista no estudo cando se fixeron as remodelacións das rúas Avenida
da Mariña e Álvaro Cunqueiro, no proxecto veñen 111 prazas de aparcadoiros.
Reafirmase no dito polo alcalde de que as condicións dos aparcadoiros, hoxe en día,
incluso para vivenda, non cumprirían a regulamentación. Se non se caduca a licenza,
toda a zoa verde que vai alí non existe, porque non se pode utilizar o solar dado que
ten unha licenza.
Con relación á exposición do PP, de que hai aparcamentos municipais na zona, cree
recordar, e insiste en que é un tema que se debe acordar e traballar con informes
técnicos, que alí vai unha zona verde, que se hai que destinala a aparcamentos haberá
que facer unha reforma do PXOM. Insiste, “Sueños de una noche de verano”. Non se
tome como que non é necesario o auditorio, pero cos condicionantes que hai na
actualidade, nesa zona é inviable, así de sinxelo.
Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, di que van seguir
mantendo a moción como a presentaron e o único que vai contestarlle ao alcalde, que
fixo referencia a que antes de existir FPF, o PP xa levaba nos seus programas o tema do
auditorio, pero leva gobernando oito anos, e ven seis meses antes das eleccións con
este tema, polo que pode desconfiar de que sexa algo parecido ao que pasou fai oito
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anos co “megaporto”. Non fala moi ben do PP que o levara xa en varios programas e
pasaran oito anos e non se fixera.
Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, insístelle unha vez máis
ao Sr. Candia coa documentación, e dille que o estudio de viabilidade do solar de
Vialmar, que xa hai dous anos que está feito, está á súa disposición, e aí pon o das 500
prazas.
O alcalde dille ao Sr. Sixto que levan oito anos traballando nas peores das
circunstancias posibles, devolvendo o diñeiro das licencias que cobrou o PSdG-PSOE e
que o PP tivo que devolver, traballando en proxectos que tiñan que estar feitos, como o
xeriátrico ou espazos novos no Concello que non se fixeron. Loxicamente son
partidarios de que haxa esta infraestrutura, que costa 2.000.000 de euros, pero non
tiveron a sorte de que a Deputación o fixera, como lle fixo o pavillón municipal a
Ribadeo; este é un proceso que loxicamente hai que seguir, e feitos eses proxectos
pódese avanzar.
Van propoñer unha emenda a esta moción e van renunciar a establecer calquera tipo
de implantación que non sexa consensuada. En principio entende que as
administracións están a pro de pagar cada unha o seu terzo, e o que non poden é
meterse nun camiño sen saída e ir a un solar que agora mesmo e impracticable e
imposible.
Propón unha modificación na que se propoña mirar outras alternativas diferentes á
que propuxo o PP e diferentes tamén a esta, traballar en emprazamentos viables e non
hipotecar á próxima corporación en proxectos, para que vexan que non é ningunha
intención electoralista, se non que non quere bloquear esas opcións. Cambiarían o
acordo por “buscar outras alternativas diferentes á que expuxo o equipo de goberno, e
que acolla a unha maioría desta Corporación”.
Finalizado o debate, sométese a votación a emenda proposta polo grupo municipal
do PP, “ buscar outras alternatvas diferentes á que expuxo o equipo de goberno, e
que acolla a unha maioría desta Corporación, obténdose o seguinte resultado:
Votos a favor: todos os membros do PP(4)
Votos en contra: todos os membros de FPF (3)
Abstencións: todos os membros do PSdG-PSOE (2) e todos os membros do BNG (2)
Finalizado o debate, sométese a votación a proposta do Grupo Municipal FPF coa
emenda proposta polo PP, obténdose o seguinte resultado:
Votos a favor: todos os membros do PP (4)
Votos en contra: todos os membros de FPF (3)
Abstencións: todos os membros do PSdG-PSOE (2) e todos os membros do BNG (2)
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:

-Instamos ao Equipo de Goberno do Concello de Foz, se proceda a seguir cos trámites e buscar fontes de
financiación, para a compra dos terreos de Vialmar enfronte da Casa da Cultura e destinalos a construír o
Auditorio tan desexado por todos nos nesta localización.
-Buscar outras alternativas diferentes á que expuxo o equipo de goberno e que acolla a unha maioría desta
Corporación.

11.- PROPOSTA GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE, PARA INSTAR AO EQUIPO DE
GOBERNO DE FOZ A SOLVENTAR OS DESPERFECTOS QUE PRESENTA O CEIP PÚBLICO O
CANTEL.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno,
ditaminou
favorablemente a presente proposta, na sesión celebrada o día 24 de xaneiro de
2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
No muro de peche do perímetro do colexio público O Cantel hai unha serie de desperfectos que poden supor un risco
para o alumnado de dito Centro.
Como pode observarse nas fotografías adxuntas hai cables soltos, árbores rotas, valado de cerramento deteriorado
polas ramas da sebe circundante.
Co motivo de darlle solución urxente a estes problemas, o PSdeG-PSOE de Foz propón ao Concello Pleno a adopción
dos seguintes ACORDOS:
-Instar ao equipo de goberno do Concello de Foz a reparar o muro e corrixir os desperfectos existentes no muro norte
do CEIP O Cantel, no seu perímetro, á maior brevidade.
-Realizar a poda e o corte de todas as árbores que podan afectar o muro”.

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, dándolle
a palabra a José María Linares Rodríguez, concelleiro do grupo municipal do
PSdG-PSOE, que explica primeiramente a proposta e antecedentes deste asunto.
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.
O alcalde di que tamén están a favor, que ese peche vexetal é invasivo e ocupan
demasiado espazo, e incluso son molestos e hai que buscar solución, que pode ser a
poda íntegra, que será moi custosa e non sabe se o tería que facer o Concello ou o
propietario, que é a Consellería de Educación. Vaise facer unha valoración do seu custo
e falar con Educación a ver se é posible que o podan financiar eles.
Dicir tamén que a Xunta de Galicia, hai uns meses, fixo alí unha inversión importante na
cuberta do pavillón, que pedira a AMPA, e tamén está demandada a renovación do
canlón, que está para confirmar nos próximos días.
Finalizado o debate, sométese a votación a proposta do Grupo Municipal PSG-PSOE,
obténdose o seguinte resultado: unanimidade (11 votos).
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A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
-Realizar a poda e o corte de todas as árbores que podan afectar o muro.12.- PROPOSTA GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE, PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA
A DAR COBERTURA DENDE O PRIMEIRO DIA ÁS PRAZAS DE MÉDICOS E PERSOAL
SANITARIO DE BAIXA, VACACIÓNS OU CON REDUCIÓN DE XORNADA NO CENTRO DE
SAÚDE DE FOZ, E CONCEDER A AXUDA NECESARIA PARA CUBRIR A PRAZA DE
LOGOPEDA NO SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ.A Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno,
ditaminou
favorablemente a presente proposta, na sesión celebrada o día 24 de xaneiro de
2019, cuxo teor literal di:
“PROPOSTA
Unha das necesidades prioritarias de calquera municipio, no que ao estado de benestar se refire, é a asistencia
sanitaria. A situación actual no noso pobo é deficitaria e con importantes carencias asistenciais, non se cobren
vacacións, baixas, ou reducións de xornadas dos profesionais do Centro de Saúde.
Este feito tradúcese nunha carga de traballo extra para os outros facultativos e nunha saturación das outras
consultas, o que, en definitiva, supón unha merma da calidade asistencial que reciben os veciños e veciñas de Foz.
Capítulo aparte merece pediatría, na que o titular do servizo ten solicitado a xornada reducida e non se cubre o
horario restante por parte da Consellería de Sanidade, obrigando a que os nenos e nenas que necesitan atención
pediátrica e non se poden citar dentro do horario no que exerce a pediatría, se vexan obrigados a acudir aos médicos
de familia ou ao hospital.
Feitos como os acaecidos no pasado nadal, onde o servizo estivo sen cubrir por vacacións da pediatra, repítense
cada vez que esta profesional, ou outros, exercen o seu dereito de vacacións.
Vemos como a atención sanitaria dos nosos nenos e nenas se deteriora día a día, non só no Centro de Saúde de Foz,
senón tamén en servizos como a atención temperá, dependente do Concello de Burela a partir dunha subvención
concedida por Política Social da Xunta, onde o logopeda que prestaba o servizo á comarca rematou o contrato, sen
que o ente autonómico conceda novo financiamento para renovar o seu contrato ou contratar un novo profesional, o
que obriga a estes pacientes de tan corta idade, con trastornos no seu desenrolo ou en risco de padécelos, a
desprazarse a Lugo ou acudir a un servizo privado para recibir o tratamento necesario ou preventivo.
Co motivo de darlle solución urxente a estes problemas, o PSdeG-PSOE de Foz propón ao Concello Pleno a adopción
dos seguintes ACORDOS:
-Instar á Xunta de Galicia a:
-Dar cobertura inmediata aos profesionais cando estes estean de baixa ou en períodos vacacionais no
Centro de Saúde de Foz.
-Dar cobertura da parte correspondente á xornada reducida do pediatra do Centro de Saúde de Foz.
-Conceder as axudas necesarias para cubrir, no servizo de atención temperá de Burela, a praza de
logopeda vacante tras rematar o contrato do profesional que o prestaba”.

Antes de abrir o debate, o alcalde explica en primeiro lugar que había unha solicitude
de moción por parte da Plataforma “Salvemos a Sanidade Pública” que é
practicamente a mesma, e como non se puido tramitar neste pleno, entende que non é
necesario debatela no próximo porque é a mesma que se vai tratar agora.
Despois de tratalo cos demais grupos acórdase presentalo aparte, como moción de
urxencia do equipo de goberno.
A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, dándolle
a palabra a José María Linares Rodríguez, que explica primeiramente a proposta e
antecedentes deste asunto.
Luis Alfonso Sixto Legaspi, concelleiro do grupo municipal de FPF, manifesta que van
votar a favor, como viñeron facendo con todas as mocións que se foron presentando a
favor da sanidade pública. FPF hai un ano denunciara publicamente que por esas datas
so había dous médicos no centro de saúde.
Lorena Seivane García, concelleira do grupo municipal do BNG, di que é unha moción
histórica do BNG, porque nesta lexislatura xa a trouxeron tres veces, polo que,
evidentemente, séguelles parecendo unha vergonza que teña a redución de xornada
da pediatra sen cubrir, tamén estivo a de odontoloxía, estívose sen fisioterapeutas, non
se cobren baixas nin vacacións, … Xa na campaña do 2015 tiveran un “rifirrafe” o
alcalde e máis ela, e dende entón ven arrastrando o BNG esta moción, polo tanto van
votar a favor.
O alcalde di que o PP está a favor da petición, loxicamente; non están a favor da
exposición de motivos, pero van votar a favor da moción. Entenden que a situación de
difícil cobertura das prazas e a dificultade para conseguir pediatras en todo o eido
estatal, afonda nestas circunstancias. Hai dificultade para poder cubrir esas baixas
médicas e esas prazas, unhas veces porque o impide a propia lei, e outras veces polos
difíciles procesos de contratación.
As inversións feitas na Mariña xustifican que non son motivos económicos os que levan
a non cubrir estas prazas, se non motivos dos que antes falábamos. Non cree que
ningunha administración xogue coa saúde simplemente por non cubrir as baixas.
Finalizado o debate, sométese a votación a proposta do Grupo Municipal PSG-PSOE,
obténdose o seguinte resultado: unanimidade (11 votos).
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo:
-Instar á Xunta de Galicia a:
-Dar cobertura inmediata aos profesionais cando estes estean de baixa ou en
períodos vacacionais no Centro de Saúde de Foz.
-Dar cobertura da parte correspondente á xornada reducida do pediatra do
Centro de Saúde de Foz.-
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-Conceder as axudas necesarias para cubrir, no servizo de atención temperá
de Burela, a praza de logopeda vacante tras rematar o contrato do profesional
que o prestaba”.

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 novembro de 2018 ao 15 de xaneiro de 2019, que a
seguir se transcriben:

RELACIÓN DECRETOS ALCALDÍA DITADOS ENTRE O 16/11/2018 AO 15/01/2019
NOME
DECRETO 2019-0018 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-0017 [3. DECRETO]
DECRETO 2019-0016 [RESOLUCION
CUMPRIMENTO 7 BIENIOS POR Balseiro
Fernandez Cristrina]
DECRETO 2019-0015 [RESOLUCION
CUMPRIMENTO 5 TRIENIOS POR Alonso
Méndez Bricio Antonio]
DECRETO 2019-0014 [RESOLUCION
CUMPRIMENTO 12 TRIENIOS POR Bouso
Leiras Pilar]
DECRETO 2019-0013 [RESOLUCION
ALCALDIA CONCESION LICENZA
URBANISTICA]
DECRETO 2019-0012 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-0011 [CONVOCATORIA
PLENO EXTRAORD. E URXENTE 14
XANEIRO 2019]
DECRETO 2019-0010 [RESOLUCIÓN
CONCESIÓN SALA CENIMA]
DECRETO 2019-0009 [RESOLUCION
ALCALDIA CONCESION LICENZA DE
SEGREGACIÓN E AGRUPACIÓN DE
FINCAS]
DECRETO 2019-0008 [DECRETO PRORROGA
ORZAMENTOS]
DECRETO 2019-0007 [Decreto aprobación e
ordenación pago edicto en B.O.P.]
DECRETO 2019-0006 [Resolución pago
publicación edicto en B.O.P.]
DECRETO 2019-0005
[2018-004506-231_resolucion]
DECRETO 2019-0004 [DECRETO 6º bimestre
2018]
DECRETO 2019-0003 [RESOLUCION
ALCALDIA CORRECCION ERROS BASES
SELECCION DE PERSOAL]
DECRETO 2019-0002 [0265-c_resolucion]
DECRETO 2019-0001 [Convocatoria mesa 4]
DECRETO 2018-0907 [DECRETO
APROBACIÓN DE FRAS Nº82. con IR.]
DECRETO 2018-0906 [DECRETO
APROBACIÓN DE FRAS Nº81 . con IR.]
DECRETO 2018-0905 [RESOLUCION
ALCALDIA]
DECRETO 2018-0904 [DEVOLUCIÓN
INGRESOS DEPUEMPREGO]
DECRETO 2018-0903 [DECRETO
APROBACIÓN GASTOS CESIÓN USO
LOCAIS CASA DO MAR]
DECRETO 2018-0902 [DECRETO
REPOSICION FONDOS ANTICIPO CAIXA
FIXA]
DECRETO 2018-0901 [RESOLUCION
DEVOLUCION A Y D A COSTA, S.L.]
DECRETO 2018-0900 [DECRETO
APROBACIÓN PAGO TAXAS PORTOS]
DECRETO 2018-0899 [RESOLUCION
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TESORERÍA -- Expediente 26/2019 -- B70019294 SERVIPLUSTOTAL -Aprobación padrón escolas deportivas novembro - decembro 2018 -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 19/2019 -- PAGOS A
XUSTIFICAR BERBERECHO 2019. -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 9/2019 -- S1511001H
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia -NOMINA XANEIRO 2019 -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 9/2019 -- S1511001H
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia -NOMINA XANEIRO 2019 -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 9/2019 -- S1511001H
Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia -NOMINA XANEIRO 2019 -SIA 1001258 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 1512/2018 -- 33999039W
RAQUEL FERNANDEZ FERNANDEZ -- Rehabilitación viv unif en rúa do Mar,15
-TESORERÍA -- Expediente 22/2019 -- Aprobación cargo ocupación vía pública con
mesas e cadeiras.... decembro -SIA 1001340 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 21/2019 -- PLENO
EXTRAORDINARIO E URXENTE DE DATA 14 DE XANEIRO DE 2019 -SIA 1001340 -- TURISMO -- Expediente 18/2019 -- 77593912P XOSE RAMON
ERMIDA MEILAN -- Solicitud Salón de Actos -SIA 1001258 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 1511/2018 -- 33995443V
RAMIRO COCIÑA OROL -- Parcelación en Villarmea Fazouro -SIA 1001264 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 20/2019 -- PRORROGA DO
ORZAMENTO DO 2018 PARA O 2019 -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 16/2019 -- A78139755 GESTION
Y TECNICAS DEL AGUA, S.A. - GESTAGUA -- APROBACION PADRON 6º
BIMESTRE 2018 DE AGUA, LIXO, DEPURACION....CONFECIONADO POLA
EMPRESA GESTAGUA -- Publicación B.O.P.
SIA 1001400 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 1580/2018 -- Aprobación Bolsa de
interinos -- Decreto aprobación e ordenación pago edicto en B.O.P.
Resolución de Alcaldía en expediente sancionador en materia de tráfico y seguridad
vial.
SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 16/2019 -- A78139755 GESTION
Y TECNICAS DEL AGUA, S.A. - GESTAGUA -- APROBACION PADRON 6º
BIMESTRE 2018 DE AGUA, LIXO, DEPURACION....CONFECIONADO POLA
EMPRESA GESTAGUA -SIA 1001400 -- 200 SECRETARIA -- Expediente 1580/2018 -- Aprobación Bolsa de
interinos -Resolución de incoación de expediente por incumplimiento de la obligaciones de
identificar al conductor
Expediente 1664/2016 -- Múltiples interesados -- Convocatoria mesa contratación
residencia
SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1611/2018 -- APROBACIÓN
RELACIÓN DE FACTURAS 82 -SIA 1001340 -- INTERVENCIÓN -- Expediente 1610/2018 -- APROBACIÓN
RELACIÓN DE FACTURAS 81 -SIA 1001275 -- MEDIO AMBIENTE -- Expediente 1598/2018 -- 33760823C
ALEJANDRO CANCIO CRUZ -- BAIXA CONTRATO 104600 FOLGOSA 6
BAIXO -Expediente 56/2017 -- Devolución Depuemprego 2017
SIA 1001340 -- Expediente 63/2018 -- Múltiples interesados -- INSTITUTO
SOCIAL DA MARIÑA. GASTOS CESION USO LOCAIS CASA DO MAR -Expediente 1272/2015 -- 77594781A JAVIER JORGE CASTIÑEIRA -Xustificación e reposición anticipo caixa fixa
SIA 1001150 -- TESORERÍA -- Expediente 1608/2018 -- B27324631
ADMINISTRACION DE FINCAS AYD A COSTA, S.L. -- DEVOLUCION
INGRESO ERRONEO AYD A COSTA, S.L. -Expediente 310/2018 -- Múltiples interesados -- Aprobación e ordenación pago taxas
Portos de Galicia. --
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Os membros asistentes á sesión, dánse por enterados.2.- INFORMES DA ALCALDÍA.Non houbo.3.- MOCIÓNS DE URXENCIA.-

3.a).- A proposta de Alcaldía, e trala oportuna declaración de urxencia acadada por
unanimidade dos once 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 DA PLATAFORMA NA DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA PARA A ATENCIÓN PEDIÁTRICA NA MARIÑA
Actualmente o servizo de pediatría en Atención Primaria dos Concellos de Mondoñedo, Lourenzá e Barreiros
comparten unha mesma profesional, e faise de forma alterna nas tres localidades, de xeito que os luns, mércores
e xoves atende os Concellos de Mondoñedo e Barreiros durante tres horas en cada un dos centros, os martes
adica a xornada completa á atención en Lourenzá, e os venres ten xornada completa en Mondoñedo. Este feito
provoca que moitas veces pais e nais deban trasladarse a outra localidade ou ate o Hospital da Mariña para que
nenas e nenos sexan atendidas.
A baixa desta profesional non está sendo substituída nin nestes momentos nin ningunha das veces que esta
facultativa solicitou algún permiso, cursou baixa ou desfrutou de vacacións, todos eles dereitos básicos dos e das
traballadoras.
Este feito está a causar, por unha banda retrasos considerables nas revisións protocolizadas de neno san,
revisións que nestas idades non poden ser adiadas moitos días do que marca o protocolo do Sergas, pois nelas se
examinan parámetros que determinan se o crecemento e o desenvolvemento psicomotor da crianza é o idóneo e
concorda coa súa biolóxica. Por outra banda cando un/unha neno/a padece algunha patoloxía tampouco é
atendido/a polo pediatra, sendo derivados/as aos máis que sobrecargados médicos de familia do centro de
saúde, situación agravada aínda máis cando algún profesional de familia desfruta tamén dunha ausencia
xustificada ou baixa. Neste caso son derivados ao servizo de urxencias do Hospital da Mariña, onde son vistos en
primeira instancia por un facultativo ou facultativa do devandito servizo, e non por un pediatra, situación que
resulta insólita ao ser de poucos hospitais (por non dicir o único) onde non hai pediatra na plantilla do servizo de
urxencias.
Estes tres Concellos atendidos por unha mesma profesional suman uns oitocentos nenos e nenas, que nestes
momentos fican sen pediatra de familia, unicamente o Sergas habilitou unhas horas en quenda de tarde para
revisións de neno san de cero a tres anos ou vacinacións, que se ben alixeiran un pouco a carga asistencial, son
de todo insuficientes e non garanten a atención pediátrica de crianzas con patoloxías.
Se ben a situación en Mondoñedo, Lourenzá e Barreiros é grave e de emerxencia, non é privativa destas
localidades, xa que no momento en que algún/ha pediatra da comarca colla un permiso ou se vexa obrigada a
coller baixa médica, a situación repetiríase exactamente igual.
A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Mariña considera que o problema da pediatría na Atención
Primaria é moi grave, común a todas as localidades onde se presta o servizo e que pode causar nalgún momento
situacións gravísimas e de consecuencias fatais.
Por todo o exposto, a Plataforma na Defensa da Sanidade Pública da Mariña solicita dos plenos de todas as
Corporacións Municipais da Mariña a adopción dos seguintes A C O R D O S:

*Demandar á Xunta de Galicia as seguintes medidas:
1.-Cobertura estable, continuada e desde o primeiro día no que se produza a ausencia da pediatra titular dos
Concellos de Mondoñedo, Lourenzá e Barreiros, así como en todos os concellos onde se produzan ausencias
xustificadas da/do profesional.
2.-Incremento na asistencia pediátrica nestes concellos, pois parece de todo insuficiente a que se está a impartir
na actualidade.
3.-Cobertura da xornada reducida da pediatra do centro de saúde de Foz e todas as que se produzan na
comarca, pois esta falta de substitución está a producir verdadeiros colapsos na atención pediátrica en Foz e
mesmo nos concellos de Alfoz e Valadouro, que teñen que desprazarse a Foz.
4.-Dotar aos concellos de Alfoz e Valadouro da profesional de pediatría que se ven demandando historicamente,
para atender ás trescentas nenas e nenos que constitúen o censo de cero a catorce anos destas localidades.
5.-Dotación un/ha pediatra no servizo de urxencias do hospital da Mariña en todas as quendas, que garanta a
atención pediátrica neste centro desde o primeiro momento e sempre que un paciente en idade pediátrica acuda
ao devandito servizo”.

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións,
cedéndolle a palabra, a petición de José María Linares Rodríguez, concelleiro do
grupo municipal do PSdG-PSOE, á representante da Plataforma Salvemos a
Sanidade Pública, que explica a proposta e antecedentes deste asunto.
Toma a palabra a representante da plataforma, que di que esta moción xurdiu
despois de que a corporación municipal de Lourenzá e os pais e nais dese concello e
concellos veciños tiveran unha reunión para analizar a situación grave que sufrían
estes tres concellos. A plataforma acudiu e propuxo facer mocións en todos os
concellos porque entenden que si ben nese momento o problema era neses tres
concellos, pódese repetir en calquera centro de saúde onde exista o servizo, porque
non se están a substituír as ausencias, as baixas ou as vacacións dos profesionais.
Cren que é un problema que incumbe a todos, a sanidade non ten cor política, e
aínda que nesta moción se poñen uns cantos exemplos, están a referirse a toda a
comarca. Se as corporacións aproban por unanimidade esta moción, demostrarían
unha altura de miras e solidariedade cos concellos veciños. Non se deberían quitar
puntos desta moción porque sería desprezar aos outros concellos; xa saben que non
teñen competencias, so piden que demanden á Xunta que tome estas medidas, que
son boas para todos.
O alcalde di que van absterse, polas razóns antes expostas, pero quere que conste
en acta que moitas das reivindicacións deste colectivo están de acordo, e polo que
apoiaron a moción anterior do PSdG-PSOE.
Finalizado o debate, sométese a votación a proposta de Alcaldía, obténdose o
seguinte resultado:
Votos a favor: (7): todos os membros do FPF (3); máis todos os membros do PSOE
(2); máis todos os membros do BNG (2).
Votos en contra: ningún.
Abstencións: (4): todos os membros do PP (4).

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte
acordo:
-Demandar á Xunta de Galicia as seguintes medidas:
1.-Cobertura estable, continuada e desde o primeiro día no que se produza a
ausencia da pediatra titular dos Concellos de Mondoñedo, Lourenzá e Barreiros,
así como en todos os concellos onde se produzan ausencias xustificadas da/do
profesional.
2.-Incremento na asistencia pediátrica nestes concellos, pois parece de todo
insuficiente a que se está a impartir na actualidade.
3.-Cobertura da xornada reducida da pediatra do centro de saúde de Foz e todas
as que se produzan na comarca, pois esta falta de substitución está a producir
verdadeiros colapsos na atención pediátrica en Foz e mesmo nos concellos de
Alfoz e Valadouro, que teñen que desprazarse a Foz.
4.-Dotar aos concellos de Alfoz e Valadouro da profesional de pediatría que se ven
demandando historicamente, para atender ás trescentas nenas e nenos que
constitúen o censo de cero a catorce anos destas localidades.
5.-Dotación un/ha pediatra no servizo de urxencias do hospital da Mariña en todas
as quendas, que garanta a atención pediátrica neste centro desde o primeiro
momento e sempre que un paciente en idade pediátrica acuda ao devandito
servizo”.

4.- ROGOS E PREGUNTAS.Rogos do PSdG-PSOE: José María Linares Rodríguez formula os seguintes:
1.- Na gardería hai un seto que habería que rozar porque invade a beirarrúa.
2.- No camiño Real da Hermida, onde está a capela, que está bastante mal polo pase
coa madeira, e xa se acordara que os maderistas deixaran aqueles sitios por onde
pasan en perfectas condicións, e parece ser que non poden pasar nin os coches dos
particulares ás fincas.
O alcalde prégalles aos veciños a que esas denuncias as fagan na Policía Local,
porque é a forma máis áxil de facelas.
3.- unha fochanca que hai na subida dos autobuses no instituto, máis outro que hai
na entrada principal , onde se acumula bastante a auga, a ver se se poden arranxar.
Rogos de FPF: Luis Alfonso Sixto Legaspi formula os seguintes:
1.- Referido á recollida de lixo orgánico na zona de Mañente, na zona dos
invernadoiros, ao parecer antes facíase dous días á semana e agora un.

O alcalde di que non sabe si ten algo que ver a avaría do camión, pero preguntarán.
2.- Na rúa Paco Maañón á altura da entrada do colexio, acostúmase a aparcar nos
dous lados da rúa e a el xa lle coincidiu dás veces que o camión de recollida do
cartón que quedou atrancado, polo que pensa que hai que buscar unha solución.
3.- Relacionado co cruce de Villa Modesta, estase acabando a obra, que se solucione
o problema que hai coa rejilla antes do cruce, porque os coches teñen a tendencia
de ir ao outro carril porque está máis baixa.
Rogos do BNG: María Teresa Rego Cabanas formula os seguintes:
1.- Que se apague a iluminación do Campo da Cabana, do poli, que queda acesa
toda a noite os fines de semana e é un gasto innecesario.
2.- E que se desprace o paso de peóns que queda na rotonda do Xoyma cara a
Marzán, porque xusto queda na rotonda, porque se hai que parar porque hai algún
peón cruzando, hai que parar no medio da rotonda e que se pinte un paso de peóns
na Fonte de Marzán.
4.- Que se faga pública a planificación do tráfico na rúa Álvaro Cunqueiro, xa que hai
gran confusión entre os veciños.
Preguntas do PSdG-PSOE: José María Linares Rodríguez formula as seguintes:
1.- Fai tempo incendiouse o camión do lixo, e quería saber como está ese tema.
O alcalde responde que necesita un arranxo de practicamente 40.000 € e ao ser un
importe tan grande case compensa comprar un de segunda man ou un novo. Estivo
nunha reunión co conselleiro de vicepresidencia, o señor Rueda, e en principio
garantiron 70.000 € para a posible compra. Estívose pedindo prezos e hai que
valoralo, porque é unha inversión moi importante, e habería que conseguir
financiamento doutras institucións. De momento estase cun camión alugado.
2.- Como está o tema do contrato da recollida do plástico.
O alcalde di que se está preparando o prego pola técnico de medio ambiente. Hai
cousas que traballar, como do punto limpo.
3.- Neste pleno presentouse unha moción sobre a biblioteca, e gustaríalle saber a
través de quen está contratada a persoa que desempeña esa labor.
O alcalde responde que se contratou á empresa IG10 durante o período de baixa da
titular a media xornada.
Preguntas de FPF: Luis Alfonso Sixto Legaspi formula as seguintes:
1.- Relacionada co autobús dos alumnos do colexio O Cantel, desde a AMPA
pedírase aumentar as paradas na zona de Forxán. Educación aceptara esas paradas
pero había que facer unhas obras por parte do Concello. Era para saber se esas
obras estaban feitas.
O alcalde responde que as que se puideron facer si, pero son estradas de
concentración parcelaria , de 4 metros, con cunetas aos dous lados e entón aí é
imposible facer unha parada de autobús. Os trazados dos transportes son fixos; se a
Xunta de Galicia chega a un acordo cos transportes e se pode levar a outro sitio
onde se permita, pois ben, pero no trazado actual é imposible esas paradas.
2.- Esta está relacionada cunha moción que presentara FPF fai dous anos e está
relacionada coas rúas de Forxán de abaixo, que teñen nomes de países, pero non
hai sinalización ningunha, e querían saber se se ía facer.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
O alcalde di que de momento non, que non é unha inversión grande pero haberá
que miralo.
3.- Se se ten pensado responder ás alegacións ao PXOM.
O alcalde di que a día de hoxe, o antes posible poñerase o documento na páxina
web, documento que pesa moitísimo, e nese documento van as alegacións. Non
obstante, ante a imposibilidade de comunicalas a domicilio, pregamos a todas
aquelas persoas que presentaran unha alegación, que por escrito fagan a petición e
inmediatamente remitiráselle a alegación co seu escrito.
Cando estea publicado, facilmente poderá miralo co seu número de rexistro, e non
debería ter complicación ningunha.
Preguntas do BNG: María Teresa Rego Cabanas formula as seguintes:
1.- Comentáronlles os veciños que se estivo sacando madeira pola zona de Malates
e que o camiño da Granda quedou desfeito, e queren saber se se vai encargar aos
maderistas a reparación.
O alcalde di que cando lles comentan teñen que comentarlles máis cousas, que
maderistas e cando para poder ter motivos para poder reclamar e sancionar. Se lles
dan datos, requiriráselles pola Policía Local.
María Teresa Rego Cabanas, di que hai tempo, e a proposta do BNG, quedárase en
que debían ser os propios maderistas os que comunicaran cando ían facer isto, e
facerse cargo dos danos.
2.- Na Fonte da Cruz hai unha beirarrúa en avenida de Asturias, que se quedara en
arranxar cando se fixera a ampliación da Fonte da Cruz.
O alcalde responde que hai que mirar se o incluía o proxecto. Pero se a empresa non
o pode facer porque non está incluído no proxecto, sería unha obra menor e
poderíase proceder despois.
3.- Na rúa Constitución se vai ir nos orzamentos do ano 2019 o arranxo desta rúa.
Hai que ver para este ano os orzamentos, cun plan económico financeiro onde
estaban tasadas as inversións e vaise ter moi pouca marxe. Tamén é complicado
usar o remanente para iso, pero hai que velo. O equipo de goberno renuncia a
poñer calquera tipo de inversión e déixallo a oposición, porque non se vai poder
chegar aos 200.000 € de inversión.
Concluído o anterior, ás vinte e dúas horas e cinco minutos, do día trinta e un de
xaneiro 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.A SECRETARIA,
ANTÍA PENA DORADO

O ALCALDE,
JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)

