
CONCELLO DE FOZ (LUGO)

ACTA DA SESIÓN   EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO    PLENO      
   EN DATA 30 DE XANEIRO DE 2013  

ASISTENTES:  

PRESIDENTE

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

CONCELLEIROS/AS

D. MANUEL PAVÓN LÓPEZ (PP)
Dª MERCEDES JOSEFINA GONZÁLEZ ALONSO (PP)
D PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP)
Dª Mª TERESA LÓPEZ REGO (PP)
Dª ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PS deG-PSOE)
Dª ANA ISABEL VILLARINO ALONSO (PSdeG-PSOE)
D. ENRIQUE COTARELO GARCÍA (PSdeG-PSOE)
D. XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ)
Dª ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ) 
Dª Mª ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ)
D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG)

NON COMPARECEU EXCUSANDO A ASISTENCIA
DON JOSÉ RAMÓN VAL ALONSO (PSDEG-PSOE)

INTERVENTOR

D. LUÍS RAMÓN VÁZQUEZ PARGA
SECRETARIO

D. VICENTE PASTOR MARTÍNEZ
*****************

No  salón  de  xuntas  do 
concello  de  Foz,  sendo  as 
vinte  horas  e  trinta  minutos 
do  día  trinta  de  xaneiro  de 
dous  mil  trece,  reúnese,  en 
sesión  extraordinaria  e 
primeira  convocatoria,   o 
concello  pleno,  baixo  a 
presidencia  do  señor  alcalde 
presidente  don  Javier  Jorge 
Castiñeira, coa asistencia dos 
señores/as  concelleiros/as 
relacionados  ao  marxe.  Non 
compareceu o concelleiro don 
José  Ramón  Val  Alonso 
(PSdeG-PSOE).  Asiste  o 
interventor,  habilitado  estatal 
Luís Ramón Vázquez Parga  e 
actúa  de  secretario  o 
habilitado  estatal   Vicente 
Pastor Martínez.-

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

Por  unha  cuestión  de  orde,  coa  venia  da  presidencia,  intervén  o  señor  XAN  CARLOS 

GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG) manifestando que figura na orde do día un asunto baixo 
o título de MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE (R.E. Nº 20130116/225) EN APOIO AOS 
AFECTADOS  POLA  ADQUISICIÓN  DE  PARTICIPACIÓNS  PREFERENTES  E  DÉBEDA 
SUBORDINADA cando  en  realidade  é  unha  proposta  da  alcaldía  en  base  á  moción  da 
Plataforma  de  afectados  preferentes  e  subordinadas  da  Mariña,  rexistrada  neste 
concello co número 246 dos de entrada de data 17 de xaneiro de 2013.-

Intervén o secretario explicando aos asistentes que, se ben o título é o de moción do grupo 
municipal do partido socialista,  xa que logo, así  foi iniciado o expediente, tralo oportuno 
ditame  da  comisión  informativa  de  asuntos  para  o  Pleno  facultouse  ao  señor  alcalde  a 
xestionar ante a asociación para que fose aceptada como proposta de alcaldía,  aceptada e 
cambiándose por proposta de alcaldía, o que así se fixo, pero este resultado o foi despois de 
ser  convocado  o  pleno  en  réxime de  sesión  extraordinaria  para  mércores.  Sen  embargo, 
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recollerase como proposta de alcaldía neste pleno e na redacción da acta que se estenda para 
os efectos.-

1.-  APROBACIÓN  SE  PROCEDE  DO  BORRADOR  DA  ACTA  DA  SESIÓN  ANTERIOR 
ORDINARIA  DE  DATA  27  DE  DECEMBRO  DE  2012.-  Por  unanimidade  dos/as  doce 
señores/as concelleiros/as asistentes acórdase prestar aprobación ao borrador da acta da 
sesión anterior ordinaria de data 27 de decembro de 2012, en todos os seus extremos e 
nos seus propios termos.-

2.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA DESDE O ÚLTIMO 
PLENO  ORDINARIO.-  Aos  efectos  previstos  no  regulamento  de  Organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, dáse conta ao Pleno da corporación 
das resolucións e decretos da alcaldía desde o último pleno ordinario, que foron postas/os 
de  manifesto  á  secretaría,  quedando  informados  do  seu  contido  os  doce  señores/as 
concelleiros/as asistentes.

3.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS ACADADAS POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
DENDE A ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO.- Aos efectos previstos no regulamento 
de Organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, dáse conta ao 
Pleno da corporación da acta  da sesión ordinaria de data  27/12/2012,  celebrada pola 
Xunta de Goberno Local desde a última sesión ordinaria de Pleno, quedando informados 
do seu contido os doce señores/as concelleiros/as asistentes.-

4.- INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE CUMPRIMENTO DE PRAZOS DA LEI 5/2010, DE 5 
DE XULLO, DE LOITA CONTRA A MOROSIDADE – 4º TRIMESTRE 2012.- Polo secretario da 
corporación municipal dáse lectura ao informe emitido polo interventor municipal en data 25 
de xaneiro de 2013, que no seu literal indica:

“Asunto: Emisión de informe sobre cumprimento de prazos Lei 15/2010, de 5 de xullo. 4º 
Trimestre 2012
Emítese este INFORME de conformidade cos artigos 4 e 5 da Lei 15/2010, de 5 de xullo,  
de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que establecen medidas de loita  
contra a morosidade nas operacións comerciais, artigo 214 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das  
Facendas Locais, 4.1.a) do Real Decreto 1174/1987, do 18 de setembro, polo que se  
regula o Réxime Xurídico de funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal.

LEXISLACIÓN APLICABLE:

- Real  Decreto  Lexislativo  2/2004,  do  5  de  marzo,  polo  que  se  aproba  o  Texto  
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

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

que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

- Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto  
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS:

PRIMEIRO. O disposto no seguinte informe, é de aplicación a todos os pagos efectuados  
como contrapartida nas operacións comerciais entre empresas e a Administración desta  
Entidade Local, de conformidade co disposto no Texto Refundido da Lei de Contratos do 
Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 
Así, segundo establece o artigo 216.4 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector 
Público,  aprobado  polo  Real  Decreto  Lexislativo  3/2011,  de  14  de  novembro,  a 
Administración terá a obriga de abonar o prezo dentro dos trinta días seguintes á data 
de  expedición  das  certificacións  de  obras  ou  dos  correspondentes  documentos  que  
acrediten a realización total ou parcial do contrato. 
En caso de demora no prazo previsto anteriormente, a Administración deberá abonar ao 
contratista os intereses de mora así como a indemnización polos custos de cobro nos  
termos previstos na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de  
loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 
Con todo, débese estar ao disposto na Disposición Transitoria Sexta do Texto Refundido 
da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011,  
de 14 de novembro, que establece unha aplicación progresiva destes prazos para o pago 
previstos no artigo 216.4 do mesmo texto legal.
Para o exercicio 2012 o prazo anterior queda establecido nos corenta días seguintes á 
data da expedición das certificacións de obra ou dos correspondentes documentos que 
acrediten a realización total ou parcial do contrato
SEGUNDO. O artigo 4.3 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de  
29  de  decembro,  pola  que  se  establecen  medidas  de  loita  contra a morosidade nas  
operacións comerciais, determina que os Tesoureiros ou, na súa falta, os Interventores  
das Corporacións locais elaborarán trimestralmente un informe sobre o cumprimento 
dos prazos previstos nesa Lei  para o pago das obrigas de cada Entidade local,  que 
incluirá necesariamente o número e contía global das obrigacións pendentes nas que se 
estea incumprindo o prazo.
O artigo 5.4 desa mesma norma sinala que a Intervención ou órgano da Entidade local  
que  teña  atribuída  a  función  de  contabilidade  incorporará  ao  informe  trimestral  
regulado no artigo anterior, unha relación das facturas ou documentos xustificativos con  
respecto aos cales transcorran máis de tres  meses  desde a súa anotación no citado  
rexistro e non se tramitaron os correspondentes expedientes de recoñecemento da obriga  
ou se xustificou polo órgano xestor a ausencia de tramitación dos mesmos. O Pleno, no  
prazo de 15 días contados desde o día da reunión na que teña coñecemento de devandita  
información, publicará un informe agregado da relación de facturas e documentos que se  
lle presentaron agrupándoos segundo o seu estado de tramitación.
TERCEIRO. O artigo 4.4 da citada Lei 15/2010, de 15 de xullo sinala tamén que, sen 
prexuízo da súa posible presentación e debate no Pleno do Concello, este informe deberá 
remitirse, en todo caso, aos órganos competentes do Ministerio de Economía e Facenda 
e ao órgano competente da Comunidade Autónoma de Galicia que, con arranxo ao seu 
Estatuto de Autonomía, teña atribuída a tutela financeira da Entidade Local.
CONCLUSIÓN: Acompáñase por tanto, en aplicación da normativa anterior, á vista de 
que pola Tesourería desta entidade non se cumpre a obriga do artigo 4.3 da Lei 15/2010,  
de 5 de xullo, informe sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010, de 5 de  
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xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas  
de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, para o pago das obrigas de 
cada Entidade Local, que inclúe o número e contía global das obrigas pendentes nas que 
se estea incumprindo o prazo, correspondente ao 4º trimestre de 2012. 
No devandito informe considéranse a totalidade dos pagos realizados en cada trimestre  
natural, e a totalidade de facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao 
final do mesmo.
O Informe trimestral contempla a seguinte información: 
a) Pagos realizados no trimestre. 
b) Intereses de mora pagados no trimestre. 
c) Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do trimestre. 
d) Facturas  ou  documentos  xustificativos  con  respecto  aos  cales,  ao  final  de  cada 

trimestre natural, transcorreran máis de tres meses desde a súa anotación no rexistro 
de facturas e non se tramitaran os correspondentes expedientes de recoñecemento da 
obriga.

CONCELLO DE FOZ

 ENTIDAD: 10  CONCELLO DE FOZ EJERCICIO: 2012 

TRIMESTRE 4. INFORME OFICIAL DE PAGOS REALIZADOS

Pagos realizados en el 
trimestre Periodo medio 

pago (PMP) 
(días)

Periodo medio 
pago excedido 
(PMPE) (días)

Pagos realizados en el Trimestre

Dentro periodo legal pago
Fuera periodo legal 

pago
Número de 

Pagos
Importe 

Total
Número 

de Pagos
Importe 

Total
Gastos en Bienes 
Corrientes y Servicios

      

Aplicados a Presupuesto 
(Capítulo 2) por artículos

      

  20- Arrendamientos y 
Cánones

147,55 191,70 2 4.829,56 18 12.372,87

  21- Reparación, 
Mantenimiento y 
conservación

297,76 255,73 0 0,00 187 137.393,55

  22- Material, Suministro y 
Otros

229,44 217,15 18
100.771,6

6
395 961.434,74

  23- Indemnización por 
razón del servicio

224,46 184,46 0 0,00 7 1.906,52

  24- Gasto de 
Publicaciones

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

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

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

  27- Gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas

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

  2 - Sin desagregar 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
Pendientes de aplicar a 
presupuesto

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

Inversiones Reales       
Aplicados a Presupuesto 
(Capítulo 6)

267,95 225,70 0 0,00 25 56.695,92

Pendientes de aplicar a 
presupuesto

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

Otros Pagos realizados 
por operaciones 
comerciales

      

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

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

Sin desagregar       

Aplicados a Presupuesto 432,63 387,04 0 0,00 11 4.178,12
Pendientes de aplicar a 
presupuesto

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
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Total 238,0372 222,3613 20
105.601,2

2
643

1.173.981,
72

CONCELLO DE FOZ

 ENTIDAD: 10  CONCELLO DE FOZ EJERCICIO: 2012 

TRIMESTRE 4. INFORME OFICIAL DE FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE 
PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE

Facturas o 
documentos 
justificativos 

pendientes de pago al 
final del trimestre

Periodo 
medio del 
pendiente 
de pago 
(PMPP) 
(días)

Periodo medio 
del pendiente 

de pago 
excedido 
(PMPPE) 

(días)

Pendientes de pago al final del Trimestre
Dentro periodo legal pago 

a final del trimestre
Fuera periodo legal pago a 

final del trimestre

Número de 
operaciones

 Importe 
total

Número de 
operaciones  Importe total

Gastos en Bienes 
Corrientes y 
Servicios

      

  20- Arrendamientos y 
Canones

148,31 131,62 4 7.194,70 76 34.984,31

  21- Reparación, 
Mantenimiento y 
conservación

333,04 301,83 46 19.868,15 483 424.807,59

  22- Material, 
Suministro y Otros

235,53 232,58 110 222.511,27 834 1.188.686,60

  23- Indemnización por 
razón del servicio

122,56 125,99 4 816,31 22 1.726,00

  24- Gasto de 
Publicaciones

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

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

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

  27- Gastos 
imprevistos y funciones 
no clasificadas

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

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

Inversiones reales 572,12 546,92 2 7.277,16 46 166.660,14
Otros Pagos 
pendientes por 
operaciones 
comerciales

      

Sin desagregar 3.264,41 3.492,75 4 4.100,52 56 46.546,37

Total 353,7992 355,9231 170 261.768,11 1517 1.863.411,01

CONCELLO DE FOZ

 ENTIDAD: 10  CONCELLO DE FOZ EJERCICIO: 2012 

TRIMESTRE 4. INFORME OFICIAL DE FACTURAS O DOCUM. JUST. PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO

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

de facturas, pendientes del reconocimiento de la 
obligación (Art.5.4 Ley 15/2010)

Periodo medio 
operaciones 
pendientes 
reconocim. 
(PMOPR)

Pendientes de reconocimiento 
obligación

Número Importe Total
  Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 532,70 160 117.399,90
  Inversiones reales 0,00 0 0,00

  Sin desagregar 2.606,56 51 44.308,01

Total 1.100,9382 211 161.707,91

O Voceiro  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  XAIME  CANCIO  RODRÍGUEZ,  solicita  que 
conste en acta que non se cumpre.co obxectivo de pagamento aos acredores

O alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, intervén dicindo que a gran culpa de 
que non se cumpra é do señor Cancio que non aprobou o pago aos provedores e o seu 
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plan  de axuste.-

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, por alusións di que 
eramos trece os  concelleiros do Pleno e non necesitaba do  meu voto exclusivamente.-

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, manifesta 
que nos tamén votamos en contra do plan de pago a provedores, pero estamos satisfeitos 
de votar en contra porque os provedores cobraron, ía aparellado dun plan de axuste con 
pago de xuros enormes, aos veciños non se lle aumentaron impostos e supoñía hipotecar 
ao concello durante moitos anos.-

O alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta neste ano nos quitan 900 mil 
euros e imos este ano a retrasar o pago aos provedores non por pagar antes moito tempo 
imos a pagar mellor. Temos un problema de liquidez serio e vai repercutir aos provedores. 
Temos problemas de débeda, podíamos ir a  un crédito a dez anos e agora teremos que 
pagalo todo en ano e medio con problemas de liquidez, eso repercute no pago a provedores 
actualmente.-

Os doce señores/as concelleiros/as quedan informados do contido do transcrito informe.-

5.- ESTADO DE EXECUCIÓN ORZAMENTO MUNICIPAL 4º TRIMESRE 2012.- Polo secretario 
da corporación municipal dáse conta e subministrase información do estado de execución do 
orzamento municipal e situación e movementos da Tesourería municipal do cuarto trimestre 
do exercicio 2012.
Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose 
as seguintes intervencións:

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,  pregunta qué 
¿canto se debe aos provedores?

Contesta o interventor dicindo que case dous millóns e medio de euros.-

Contesta o señor alcalde PP JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,  por suposto eso se debe a que 
non se aprobou o plan de axuste.-

Tras  producirse  un  breve  intercambio  de  opinións  reiterando  o  resume  reflectido 
anteriormente,  os  doce  señores/as  concelleiros/as  asistentes  quedan  informados  do  seu 
contido.-

Por unha cuestión de orde e alusións a Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA 
MARÍA PÉREZ GRADAILLE, solicita conste en acta que cando o grupo socialista deixou o 
goberno municipal  quedaban en  caixa  seiscentos  mil  euros,  é  dicir,  cen  millóns  das 
antigas pesetas

Ao que seguidamente contesta o señor alcalde JAVIER JORGE CASTIÑEIRA  que o partido 
socialista deixou tamén un millón cnovecentos mil euros de obrigas sen pagar.-

6.- SEDE ELECTRÓNICA CONCELLO DE FOZ - FERRAMENTA “GESTIONA”.-

6.-1.-  PROPOSTA ALCALDÍA CREACIÓN PERFIL DE CONTRATANTE DO CONCELLO DE 
FOZ.-  Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos 
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Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 24 de xaneiro de 
2013, que no seu literal indica:

“Atendida a proposta de alcaldía de data 21 de xaneiro de 2013 que se reflicte no  
epígrafe, defendida polo presidente  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,  cuxo texto é como 
segue:
Á vista de que o Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público establece a obrigación 
de  crear  o  Perfil  de  Contratante,  como  un  medio  que  nace  para  asegurar  a  
transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do  
órgano de contratación, sen prexuízo da utilización de outros medios de publicidade  
nos casos esixidos por dita lei.
Á vista de que o Concello de Foz, como órgano de contratación, quere asegurar a  
transparencia e o acceso público na súa actividade contractual de unha maneira clara  
para o cidadán.
Á vista  de que o sistema informático que soporte o  Perfil  de Contratante,  deberá 
acreditar de forma fehacente o momento de inicio de difusión pública, a integridade da 
mesma e a garantía de dispoñibilidade a través da súa consulta.
Tal e como establece o artigo 53 en relación coa Disposición Adicional Segunda do  
texto refundido da lei  de Contratos do Sector Público aprobado por Real Decreto  
Lexislativo  3/2011,  de  14  de  novembro,  esta  Alcaldía,  propón  ao  Pleno  da 
Corporación, para a súa aprobación, o seguinte

ACORDO
PRIMEIRO.-  Crear  con  efectos  dende  o  día  un  de  febreiro  de  2013  o  Perfil  de  
Contratante do Concello de Foz, que acreditará de modo fechacente o momento de 
inicio da difusión pública, a integridade da mesma e a garantía de dispoñibilidade de  
canto se refira á actividade contractual deste Concello, nos termos previstos en Real  
Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido  
da  lei  de  Contratos  do  Sector  Público,  a  través  da  súa  consulta  no  enderezo  
electrónico http://www.concellodefoz.es/sedeelectronica.

SEGUNDO.- A forma de acceso do Perfil de Contratante deberá especificarse na páxina 
Web institucional do Concello, nos pregos de cláusulas administrativas particulares e  
nos anuncios de licitación.

TERCEIRO.- Integrar o Perfil de Contratante na Sede Electrónica Municipal.
CUARTO.-  No  Perfil  de  Contratante  do  Concello  deberá  constar  a  seguinte 
información:

- Anuncios de licitación.
- Composición da mesa de contratación.
- Adxudicacións.
- Formalizacións.
- Procedementos de adxudicación anulados.

Así como calquera outro tipo de información xeral sobre a inactividade contractual do 
Concello que se considere pertinente.
A título informativo en cumprimento da actual lexislación en materia de contratación,  
establece que a publicidade no Perfil de Contratante será obrigatoria nos seguintes  
supostos:

___________________________________________________________________________________________________
_______
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- Anuncio de licitación dos procedementos abertos, restrinxidos e por diálogo 
competitivo tal e como establecen os artigos 142 en concordancia co 177 do 
texto refundido da Lei  de Contratos  do Sector  Público aprobado por  Real 
Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, en adiante TLCSP.
- Nos negociados, publicarase no Perfil nos supostos citados no artigo 177.1  
LCSP. Así mesmo, nos casos do artigo 177.2 referidos a contratos negociados 
con publicidade, o anuncio no Boletín poderá substituírse pola do Perfil.
- As adxudicacións serán de publicidade obrigatoria no Perfil de Contratante 
de conformidade co artigo 53 en relación co 151 do citado TRLCSP.
- As formalizacións publicaranse no Perfil,  cando a contía sexa superior a  
50.000 euros en obras e superior a 18.000 euros no resto de contratos, así o  
establece o artigo 154 do TRLCSP.

Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do 
sentido do voto, en votación ordinaria, acádase o resultado seguinte:

  votos  favorables  cinco,  dous  dos  concelleiros/as  do  grupo  municipal  
UNIFOZ, tres dos concelleiros/as do grupo municipal PP.-

 Os concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE, resérvase ata o Pleno.-
 abstencións unha do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN DA PROPOSTA DE ALCALDÍA DE CREACIÓN PERFIL DE CONTRATANTE DO 
CONCELLO DE FOZ”.-

6.2.-  PROPOSTA ALCALDÍA CREACIÓN DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE 
FOZ.- Polo  secretario  da  corporación  municipal  dáse  conta  do  ditame  emitido  pola 
comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa 
sesión ordinaria celebrada o día 24 de xaneiro de 2013, que no seu literal indica:

 “Atendida a proposta de alcaldía que se reflicte no epígrafe asinada en data 21 de 
xaneiro de 2013,, defendida polo presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, cuxo texto é  
como segue:

Vista a necesidade de crear unha Sede Electrónica neste Municipio co obxecto de  
permitir  o  exercicio  do  dereito  que  teñen  os  cidadáns  a  relacionarse  coas  
Administracións Públicas por medios electrónicos, de conformidade coa lei 11/2007,  
de 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns.
Visto  que  a  Sede  Electrónica  se  axusta  aos  principios  de  publicidade  oficial,  
responsabilidade, calidade, seguridade, dispoñibilidade, accesibilidade, neutralidade e 
interoperabilidade.
Visto que a publicación na Sede Electrónica de informacións, servicios e transaccións  
respectará os principios de accesibilidade e uso de acordo cos estándares abertos e,  
no seu caso, aqueles outros que sexan de uso xeneralizado polos cidadáns.
Ao abeiro de todo o disposto no artigo 10 da lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso 
Electrónico dos Cidadáns, esta Alcaldía, somete ao Pleno da Corporación, para a súa 
aprobación, o seguinte PROPOSTA DE:

ACORDO
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PRIMEIRO.-Crear con efectos desde o día un de febreiro de dous mil  trece a Sede  
Electrónica  do  Concello  de  Foz  no  enderezo  electrónico 
http://www.concellodefoz.es/sedeelectronica,  cuxa  titularidade,  xestión  e 
administración corresponde a este Concello e que cumprirá cos requisitos establecidos  
no Anexo I, que se integra e forma parte da presente proposta.
SEGUNDO.-Tal e como establece a disposición final terceira da lei 11/2007, publicar e  
manter  actualizada na sede electrónica a relación de procedementos  e  actuacións  
dispoñibles electronicamente.
TERCEIRO.-Establecer  que  a  publicación  de  actos  e  comunicacións  que,  por  
disposición legal ou regulamentaria, deban publicarse no taboleiro de anuncios se  
complete coa súa publicación no taboleiro de anuncios electrónico incluído na Sede  
Electrónica, sen prexuízo de que poida ser substituída dita publicación, nos casos en  
que así se determine”.

 “  ANEXO I  
REQUISITOS DA SEDE ELECTRÓNICA

- Permitirá o acceso aos cidadáns para a realización de trámites co Concello.
-  Conterá toda a información sobre os  procedementos  e  trámites  a  seguir  ante  o  
Concello.
- Conterá unha relación dos procedementos dispoñibles electronicamente.
- Permitirá coñecer por medios electrónicos o estado de tramitación dos expedientes  
nos que o cidadán teña a condición de interesado.
- Conterá toda a información sobre as autoridades competentes para cada actividade 
dos servicios ofrecidos.
-  Conterá  os  distintos  tipos  de  escritos,  comunicacións,  solicitudes  que  poidan 
presentarse ante o Concello.
- Incluirá, en todo caso, un buzón de queixas e suxestións.
- Terá a posibilidade de que o cidadán obteña copias electronicamente.
-  Incluirá  a  relación  dos  medios  electrónicos  dispoñibles  para  que  o  cidadán  se 
relacione co Concello.
- Mostrará de maneira visible a data e a hora garantindo a súa integridade.
- Incluirase unha lista cos días considerados inhábiles.
- No seu caso, garantirase o acceso en ambas linguas cooficiais.
- Garantirá a identificación do titular da Sede Electrónica.
- Deberá dispor de sistemas que permitan o establecemento de comunicacións seguras  
sempre que sexan necesarias.
-  Permitirá a publicación de actos e comunicacións que,  por disposición legal  ou  
regulamentaria deban publicarse no taboleiro de anuncios ou edictos.
- Conterá a lista de sistemas de sinatura electrónica avanzada admitidos.
- Conterá as disposicións de creación do Rexistro Electrónico.
-  No seu caso,  a Sede Electrónica permitirá a publicación electrónica de boletíns  
oficiais propios.
- Así como calquera outro requisito incluído na lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso 
Electrónico dos Cidadáns aos Servicios Públicos”.

Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do 
sentido do voto, en votación ordinaria, acádase o resultado seguinte:

 votos  favorables  cinco,  dous  dos  concelleiros/as  do  grupo  municipal  
UNIFOZ, tres dos concelleiros/as do grupo municipal PP.-

___________________________________________________________________________________________________
_______
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 Os concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE, resérvase ata o Pleno.-
 abstencións unha do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN DA  PROPOSTA DE ALCALDÍA DE CREACIÓN DA SEDE ELECTRÓNICA NO 
CONCELLO DE FOZ”.

6.3.-  PROPOSTA  ALCALDÍA  REGULARIZACIÓN  DA  SITUACIÓN  XURÍDICA  DOS 
FICHEIROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSOAL INCLUIDOS EN “  GESTIONA  ”  .- Polo 
secretario  da  corporación  municipal  dáse  conta  do  ditame  emitido  pola  comisión 
informativa  permanente  de Asuntos  Preparatorios  de Pleno,  acadado na  súa  sesión 
ordinaria celebrada o día 24 de xaneiro de 2013, que no seu literal indica:

“Atendida a proposta de alcaldía que se reflicte no epígrafe asinada en data 21 de  
xaneiro de 2013, defendida polo presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, cuxo texto é 
como segue:
Considerando  a  necesidade  de  regularizar  a  situación  dos  ficheiros  existentes  no 
Concello e que conteñen datos de carácter persoal de acordo coa Lei Orgánica de  
Protección de Datos.
De conformidade co disposto no artigo 20 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro,  
de Protección de Datos de Carácter Persoal,  en concordancia co artigo 52 do Real  
Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenrolo  
da Lei  Orgánica 15/1999,  de 13 de decembro,  de Protección de Datos  de Carácter  
Persoal, esta Alcaldía propón ao Pleno da Corporación a aprobación de seguinte:

ACORDO
PRIMEIRO.-Crear, conforme á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección  
de Datos de Carácter Persoal, os ficheiros que se contemplan no Anexo e solicitar a súa  
inscrición no Rexistro Xeral de Protección de Datos.
SEGUNDO.-Publicar integramente o contido do acordo no Boletín Oficial da Provincia.
TERCEIRO.-Notificar á Axencia Española de Protección de Datos o contido do acordo 
adoptado”.- 

Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do 
sentido do voto, en votación ordinaria, acádase o resultado seguinte:

 votos  favorables  cinco,  dous  dos  concelleiros/as  do  grupo  municipal  
UNIFOZ, tres dos concelleiros/as do grupo municipal PP.-

 Os concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE, resérvase ata o Pleno.-
 abstencións unha do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN  DA  PROPOSTA  DE  ALCALDÍA  DE  REGULARIZACIÓN  DA  SITUACIÓN 
XURÍDICA  DOS  FICHEIROS  CON  DATOS  DE  CARÁCTER  PERSOAL  INCLUIDOS  EN 
“GESTIONA”.
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6.4.-  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  CREACIÓN  DOS  FICHEIROS  DE  CARÁCTER 
PERSOAL INCLUIDOS NA FERRAMENTA “  GESTIONA  ”.- Polo secretario da corporación 
municipal  dáse  conta  do  ditame  emitido  pola  comisión  informativa  permanente  de 
Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 24 de 
xaneiro de 2013, que no seu literal indica:

“Atendida a proposta de alcaldía que se reflicte no epígrafe asinada en data 21 de  
xaneiro de 2013, defendida polo presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, cuxo texto é 
como segue:

ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN DOS FICHEIROS DE CARÁCTER PERSOAL 
INCLUÍDOS NA FERRAMENTA «XESTIONA»

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A existencia  de  ficheiros  de  carácter  persoal  e  os  avances  tecnolóxicos  supoñen  a  
posibilidade de que se dean intromisións no ámbito da privacidade e intimidade así como 
de  que  se  produza  unha  limitación  e  vulneración  do  dereito  á  autodisposición  das 
informacións que son relevantes para cada persoa.  Por iso,  o ordenamento xurídico 
recoñece dereitos neste campo e establece mecanismos para a súa garantía.
Por iso será responsabilidade das Administracións Locais velar pola efectiva protección  
dos devanditos dereitos en todo o concernente á creación, modificación ou supresión de  
ficheiros de datos de carácter persoal en uso das competencias que lle confire a Lei  
7/1985,  do  2 de abril,  Reguladora  das  Bases  do Réxime Local  en relación  coa Lei  
Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Así mesmo, a través da presente Ordenanza dáse cumprimento ao mandato recollido no  
artigo 20 da Lei  Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de  
Carácter Persoal, segundo o cal a creación, modificación ou supresión dos ficheiros das  
Administracións Públicas só poderán facerse por medio de disposición xeneral publicada 
no Boletín Oficial do Estado ou Diario Oficial correspondente.

ARTIGO 1. Obxecto
A presente ordenanza ten por obxecto regular a creación de ficheiros informáticos de  
datos de carácter persoal do Concello de Foz incluídos na ferramenta «Xestiona».

ARTIGO 2. Creación de Ficheiros
Créanse os ficheiros de datos de carácter persoal sinalados no Anexo.
En atención ao Artigo 54.1 de do Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que 
se  aproba  o  Regulamento  de  Desenvolvemento  da  Lei  Orgánica15/1999,  do  13  de 
decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.
A disposición ou acordo de creación do ficheiro deberá conter os seguintes extremos:
1. A identificación do ficheiro ou tratamento, indicando a súa denominación, así como a 
descrición da súa finalidade e usos previstos.
2. A orixe dos datos, indicando o colectivo de persoas sobre os que se pretende obter  
datos de carácter persoal ou que resulten obrigados a subministralos, o procedemento de  
recollida dos datos e a súa procedencia.
3.  A  estrutura  básica  do  ficheiro  mediante  a  descrición  detallada  dos  datos 
identificativos, e no seu caso, dos datos especialmente protexidos, así como das restantes  

___________________________________________________________________________________________________
_______
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categorías  de  datos  de  carácter  persoal  incluídas  neste  e  o  sistema  de  tratamento  
utilizado na súa organización.
4.  As  comunicacións  de datos  previstas,  indicando no seu  caso,  os  destinatarios  ou 
categorías de destinatarios.
5. As transferencias internacionais de datos previstas a terceiros países, con indicación,  
se é o caso, dos países de destino dos datos.
6. Os órganos responsables do ficheiro.
7.  Os servizos  ou unidades  ante  os  que  puidesen  exercitarse  os  dereitos  de acceso,  
rectificación, cancelación e oposición.
8.  O  nivel  básico,  medio  ou  alto  de  seguridade  que  resulte  esixible,  de  acordo  co 
establecido no título VIII do presente regulamento.

ARTIGO 3. Medidas de Seguridade
Os ficheiros automatizados que pola presente ordenanza se crean cumpren as medidas de 
seguridade establecidas no Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se 
aproba  o  Regulamento  de  Desenvolvemento  da  Lei  Orgánica  15/1999,  do  13  de  
decembro, de Protección de datos de carácter persoal.
As medidas de seguridade catalóganse en tres niveis distintos, en función dos datos de 
carácter persoal que sexan tratados, estipulando medidas de seguridade de nivel:
Básico: As medidas de seguridade cualificadas de nivel básico deberán ser adoptadas en  
TODOS os ficheiros.
Medio:  Ademais  das  medidas  de  nivel  básico,  adoptaranse  as  de  nivel  medio  nos  
seguintes ficheiros:

- Os relativos á comisión de infraccións administrativas ou penais.
-  Aqueles  o  funcionamento  dos  cales  se  rexa polo artigo  29  da Lei  Orgánica  
15/1999, do 13 de decembro.
- Aqueles dos que sexan responsables Administracións tributarias e se relacionen  
co exercicio das súas potestades tributarias.
- Aqueles dos que sexan responsables as entidades financeiras para finalidades  
relacionadas coa prestación de servizos financeiros.
- Aqueles dos que sexan responsables as Entidades Xestoras e Servizos Comúns da 
Seguridade Social e relaciónense co exercicio das súas competencias. De igual  
modo, aqueles dos que sexan responsables as mutuas de accidentes de traballo e  
enfermidades profesionais da Seguridade Social.
- Aqueles que conteñan un conxunto de datos de carácter persoal que ofrezan unha 
definición das características ou da personalidade dos cidadáns e que permitan  
avaliar determinados aspectos da personalidade ou do seu comportamento.

Alto: Ademais das medidas de nivel básico e medio, aplicaranse as medidas de nivel alto  
nos ficheiros que conteñan datos de ideoloxía, afiliación sindical, relixión, crenzas, orixe  
racial, saúde ou vida sexual así como os que conteñan ou refíranse a datos solicitados  
para fins policiais sen consentimento das persoas afectadas e os que conteñan datos  
derivados de actos de violencia de xénero.

ARTIGO 4. Dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición de Datos
As  persoas  afectadas  polos  datos  incluídos  nos  ficheiros  de  carácter  persoal  poden  
exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición de datos cando  
proceda, ante o órgano responsable de cada ficheiro.
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ARTIGO 5. Publicación
De conformidade co artigo 20 da Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de  
Datos de Carácter Persoal, en concordancia co artigo 52 do Real Decreto 1720/2007, do  
21  de  decembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de  Desenvolvemento  da  Lei  
Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a  
disposición pola que se estableza a creación, modificación ou supresión de ficheiros de 
titularidade pública de  carácter  persoal  deberá  publicarse  no  Boletín  Oficial  da 
Provincia.
En todo caso, a disposición deberá dictarse e publicarse con carácter previo á creación,  
modificación ou supresión do ficheiro.

ARTIGO 6. Inscrición
Unha vez publicada, a creación de ficheiros de carácter persoal incluídos na ferramenta 
«Xestiona» notificarase tal evento á Axencia Española de Protección de Datos para que 
proceda á súa inscrición no Rexistro Xeral de Protección de Datos, no prazo de trinta  
días contados dende a publicación da norma no Boletín Oficial da Provincia.

DISPOSICIÓN FINAL
A  presente  Ordenanza  será  obxecto  de  publicación  íntegra  no  Boletín  Oficial  da 
Provincia,  entrando  en  vigor  unha  vez  transcorra  o  prazo  de  quince  días  hábiles  
establecido no artigo 65.2 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local.

ANEXO
Créanse os seguintes ficheiros de datos de carácter persoal:

I. Ficheiro «USUARIOS DO XESTOR DE EXPEDIENTES».
- Responsable do Ficheiro
Administración á que pertence:
Administración Local
Encadramento Administrativo do Órgano:
Concello de Foz (Lugo)
- Identificación e finalidade do ficheiro
Finalidade e usos previstos:
Datos identificativos dos  usuarios  do Xestor de Expedientes.  A finalidade e  uso é  a  
xestión de usuarios do Xestor de Expedientes.
Tipificación correspondente á finalidade e usos previstos:
Xestión  Contable  Fiscal  e  Administrativa,  Prestación  de  Servicios  de  Certificación 
Electrónica, Outras finalidades.
- Orixe e Procedencia dos datos:
Orixe: Empregados municipais que teñan acceso ao Xestor de Expedientes.
Colectivos ou categorías de interesados: Empregados municipais.
- Tipos de datos, estructura e organización do ficheiro:
Datos especialmente protexidos: Non procede
Datos de carácter identificativo:

- NIF/DNI
- Nome e apelidos

Sistema de tratamento: Automatizado

___________________________________________________________________________________________________
_______

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

13



- Cesións de datos de carácter persoal e no seu caso, as transferencias de datos que se  
prevexan a países terceiros: Non procede.
- Encargado do tratamento:

- Nome e apelidos ou razón social:
- CIF/NIF:
- Dirección Postal:
- Localidade:
- Código Postal
- Provincia
- País
- Teléfono
- Fax
- Correo electrónico

- Servizo ante o cal o afectado pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación,  
cancelación e oposición:
Concello de Foz
Dirección: Rúa Álvaro Cunqueiro nº 24.-27780 Foz (Lugo)

- Medidas de seguridade: Nivel Básico.

II. Ficheiro «TERCEIROS DO XESTOR DE EXPEDIENTES».
- Responsable do Ficheiro
Administración á que pertence:
Administración Local
Encadramento Administrativo do Órgano:
Concello de Foz (Lugo)
- Identificación e finalidade do ficheiro
Finalidade e usos previstos:
Datos identificativos dos interesados que toman parte no procedemento administrativo 
tramitado no Xestor de Expedientes. A finalidade e uso é a xestión de terceiros do Xestor  
de Expedientes.
Tipificación correspondente á finalidade e usos previstos:
Procedemento Administrativo.
- Orixe e Procedencia dos datos:
Orixe: Interesados que toman parte no procedemento administrativo.
Colectivos ou categorías de interesados: Cidadáns e residentes, contribuíntes e suxeitos 
obrigados  e  demais  persoas  físicas  ou  xurídicas  que  tomen  parte  no  procedemento  
administrativo.
- Tipos de datos, estructura e organización do ficheiro:
Datos especialmente protexidos: Non procede
Datos de carácter identificativo:

- Nome e apelidos ou razón social.
- NIF ou CIF
- Dirección.
- Código Postal
- Municipio.
- Provincia.
- Teléfono.
- Móbil.
- Fax.
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- Correo electrónico.
Outros tipos de datos:

- Características persoais
- Circunstancias sociais
- Académicos e profesionais
- Detalles do emprego
- Información comercial
- Económicos, financeiros e de seguros
- Transaccións de bens e servizos

Sistema de tratamento: Automatizado
- Cesións de datos de carácter persoal e no seu caso, as transferencias de datos que se  
prevexan a países terceiros: Non se prevén.
- Encargado do tratamento:

- Nome e apelidos ou razón social:
- CIF/NIF:
- Dirección Postal:
- Localidade:
- Código Postal
- Provincia
- País
- Teléfono
- Fax
- Correo electrónico

-Servizo ante o cal  o afectado pode exercer  o seu dereito  de acceso,  rectificación,  
cancelación e oposición:
Concello de Foz
Dirección: Rúa Álvaro Cunqueiro nº 24.-27780 Foz (Lugo)
- Medidas de seguridade: Nivel Básico

III. Ficheiro «ANOTACIÓNS REXISTRO DE ENTRADA E SAÍDA».
- Responsable do Ficheiro
Administración á que pertence:
Administración Local
Encadramento Administrativo do Órgano:
Concello de Foz (Lugo)
- Identificación e finalidade do ficheiro
Finalidade e usos previstos:
A finalidade  e  uso  é  a  xestión  do  rexistro  de  entrada  e  saída  dos  documentos  no 
Concello.
Tipificación correspondente á finalidade e usos previstos:

- Recursos humanos
- Xestión de nómina
- Prevención de Riscos Laborais
- Facenda Pública e Xestión de Administración Tributaria
- Xestión Económica- Financeira Pública
- Xestión Contable Fiscal e Administrativa
- Seguridade Pública e Defensa
- Videovixiancia

___________________________________________________________________________________________________
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- Traballo e Xestión de Emprego
- Servizos Sociais
- Educación e Cultura
- Función Estatística Pública
- Padrón de Habitantes
- Xestión de Censo de Poboación
- Procedemento Administrativo
- Xestión Sancionadora
- Outras finalidades

Orixe: O órgano emisor dos documentos enviados dende o Concello e o órgano receptor  
do  documento  enviado  ao  Concello.  Así  como  os  interesados  ás  que  se  refiran  os  
documentos.
Colectivos ou categorías de interesados:

- Empregados
- Cidadáns e residentes
- Contribuíntes e suxeitos obrigados
- Provedores
- Asociados ou membros
- Propietarios ou arrendatarios
- Estudantes
- Representantes Legais
- Solicitantes
- Beneficiarios
- Demandantes de Emprego
- Cargos Públicos

- Tipos de datos, estructura e organización do ficheiro:
Datos especialmente protexidos:

- Ideoloxía
- Afiliación sindical
- Relixión
- Crenzas
- Orixe Racial ou étnica
- Saúde
- Vida sexual
- Datos relativos á comisión de infraccións

Datos da anotación do rexistro:
- N.º Rexistro.
- Data e hora de rexistro.
- Oficina.
- Forma de presentación.

Datos relacionados co documento presentado:
- Tipo de documento.
- Resumo do documento.

Datos de carácter identificativo do interesado:
- Nome e apelidos ou razón social.
- NIF ou CIF
- Dirección.
- Código Postal
- Municipio.
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- Provincia.
- Teléfono.
- Móbil.
- Fax.
- Correo electrónico.

Outros tipos de datos:
- Características persoais
- Circunstancias sociais
- Académicos e profesionais
- Detalles do emprego
- Económicos, financeiros e de seguros

Sistema de tratamento: Automatizado
- Cesións de datos de carácter persoal e no seu caso, as transferencias de datos que se  
prevexan a países terceiros: Non se prevén.
- Encargado do tratamento:

- Nome e apelidos ou razón social:
- CIF/NIF:
- Dirección Postal:
- Localidade:
- Código Postal
- Provincia
- País
- Teléfono
- Fax
- Correo electrónico

- Servizo ante o cal o afectado pode exercer o seu dereito de acceso, rectificación,  
cancelación e oposición:
Concello de Foz
Dirección: Rúa Álvaro Cunqueiro nº 24.-27780 Foz (Lugo)
- Medidas de seguridade: Nivel Medio/Alto

IV. Ficheiro «EXPEDIENTES INCLUÍDOS NO XESTOR DE EXPEDIENTES».
- Responsable do Ficheiro
Administración á que pertence:
Administración Local
Encadramento Administrativo do Órgano:
Concello de Foz
- Identificación e finalidade do ficheiro
Finalidade e usos previstos:
A  finalidade  e  uso  é  a  xestión  dos  procedementos  que  se  tramitan  no  Xestor  de  
Expedientes.
Tipificación correspondente á finalidade e usos previstos:
Xestión  Contable  Fiscal  e  Administrativa,  Prestación  de  Servicios  de  Certificación 
Electrónica, Outras finalidades.
- Orixe e Procedencia dos datos:
Orixe: Os interesados aos que se refiran os procedementos, así como dos documentos 
que forman parte do expediente.
Colectivos ou categorías de interesados:

___________________________________________________________________________________________________
_______
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- Empregados
- Cidadáns e residentes
- Contribuíntes e suxeitos obrigados
- Provedores
- Asociados ou membros
- Propietarios ou arrendatarios
- Estudiantes
- Representantes Legais
- Solicitantes
- Beneficiarios
- Demandantes de Emprego
-Cargos Públicos

Tipos de datos, estrutura e organización do ficheiro:
Datos especialmente protexidos:

- Ideoloxía
- Afiliación sindical
- Relixión
- Crenzas
- Orixe Racial ou étnica
- Saúde
- Vida sexual
- Datos relativos á comisión de infraccións

Datos da anotación do rexistro:
- N.º Rexistro.
- Data e hora de rexistro.
- Oficina.
- Forma de presentación.

Datos relacionados co documento presentado:
- Tipo de documento.
- Contido do documento.

Datos de carácter identificativo do interesado:
- Nome e apelidos ou razón social.
- NIF ou CIF
- Dirección.
- Código Postal
- Municipio.
- Provincia.
- Teléfono.
- Móbil.
- Fax.
- Correo electrónico.

Outros tipos de datos:
- Características persoais
- Circunstancias sociais
- Académicos e profesionais
- Detalles do emprego
- Económicos, financeiros e de seguros

Sistema de tratamento: Automatizado

18



CONCELLO DE FOZ (LUGO)

- Cesións de datos de carácter persoal e no seu caso, as transferencias de datos que se  
prevexan a países terceiros:
Non se prevén.
- Encargado do tratamento:

- Nome e apelidos ou razón social:
- CIF/NIF:
- Dirección Postal:
- Localidade:
- Código Postal
- Provincia
- País
- Teléfono
- Fax
- Correo electrónico

- Servizo ante o cal o afectado pode exercer o seu dereito de acceso, rectificación,  
cancelación e oposición:
Concello de Foz
Dirección: Rúa Álvaro Cunqueiro nº 24.-27780 Foz (Lugo).

- Medidas de seguridade: Nivel Medio/Alto.

Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do 
sentido do voto, en votación ordinaria, acadase o resultado seguinte:

 votos  favorables  cinco,  dous  dos  concelleiros/as  do  grupo  municipal  
UNIFOZ, tres dos concelleiros/as do grupo municipal PP.-

 Os concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE, resérvase ata o Pleno.-
 abstencións unha do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN DOS FICHEIROS DE 
CARÁCTER PERSOAL INCLUIDOS NA FERRAMENTA “GESTIONA”.

A.  Abrir  período de  información pública,  por  un  prazo  de  trinta  días,  para  que  os  
interesados poidan presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas.  O 
Acordo de aprobación inicial publicarase no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro 
de anuncios do Concello. 

B.  Concluído  o  período  de  información  pública,  si  se  presentan  reclamacións  e/ou  
suxestións,  deberán  resolverse  estas,  incorporándose  ao  texto  da  Ordenanza  as  
modificacións  derivadas  da  resolución  das  alegacións.  A  aprobación  definitiva  
corresponde ao Pleno, de conformidade co disposto polos artigos 22.2.d) e 49 da Lei  
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, previo ditame da comisión 
informativa. 

C. No caso de que non se presenten reclamacións en relación coa aprobación inicial da  
Ordenanza no prazo de información pública,  entenderase definitivamente acadado o  

___________________________________________________________________________________________________
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Acordo ata entón provisional, estendéndose pola secretaría a certificación que acredite a  
elevación a definitiva da aprobación inicial.-

E. O Acordo de aprobación definitiva [expresa ou tácita] da Ordenanza, co texto íntegro  
da mesma, debe publicarse para o seu xeral coñecemento no taboleiro de anuncios do 
Concello e no Boletín Oficial  da Provincia,  tal  e como dispón o artigo 70.2 da Lei  
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local”.

6.5.-  ORDENANZA REGULADORA DE CREACIÓN E FUNCIONAMENTO DO REXISTRO 
ELECTRÓNICO MUNICIPAL.- Polo secretario da corporación municipal dáse  conta do 
ditame emitido pola  comisión informativa permanente de Asuntos  Preparatorios de 
Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 24 de xaneiro de 2013, que no 
seu literal indica:

 “Atendida a proposta de alcaldía que se reflicte no epígrafe asinada en data 21 de 
xaneiro de 2013, defendida polo presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, cuxo texto é 
como segue:

ORDENANZA DE CREACIÓN E FUNCIONAMENTO DO REXISTRO ELECTRÓNICO 
MUNICIPAL

ARTIGO 1. Obxecto
O obxecto da presente Ordenanza é a creación e regulación do Rexistro Electrónico, do 
Concello de Foz, de conformidade co establecido nos artigos 24.3 e 25 da Lei 11/2007,  
de 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servicios Públicos.

ARTIGO 2. Natureza e Eficacia do Rexistro Electrónico
O Rexistro Electrónico ten carácter auxiliar respecto ao Rexistro Xeral do Concello.
A presentación de solicitudes, escritos e/ou comunicacións no Rexistro Electrónico terá  
os  mesmos  efectos  que  a  presentación  efectuada  no  Rexistro  físico  do  órgano  
administrativo ao que se dirixan.

ARTIGO 3. Ámbito de Aplicación
A  presente  Ordenanza  Municipal  aplicarase  a  tódolos  órganos  e  unidades  
administrativas das distintas áreas e distritos do Concello de Foz e Entidades de dereito  
público dependentes do mesmo.

ARTIGO 4. Responsable do Rexistro Electrónico
O órgano ou unidade responsable da xestión do rexistro electrónico é a  UNIDADE DE 
REXISTRO, PADRÓN, ARQUIVO E ATENCIÓN AO PÚBLICO.

ARTIGO 5. Acceso ao Rexistro Electrónico
O acceso ao Rexistro Electrónico realizarase a través da Sede Electrónica do Concello  
de Foz ubicada no seguinte enderezo URL:

http://www.concellodefoz.es/sedeelectronica

ARTIGO 6. Identificación dos Cidadáns
De conformidade co artigo 13.2 da lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos 
cidadáns aos Servicios Públicos, os cidadáns interesados en realizar a presentación de  
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solicitudes no rexistro electrónico poderán utilizar algún dos sistemas de identificación 
electrónica:

a) En todo caso, o DNI electrónico.
b) Sistemas de sinatura electrónica avanzada, incluíndo os baseados en certificado  

electrónico recoñecido, admitidos por este Concello.
c) Outros  sistemas  de  identificación  electrónica,  como  a  utilización  de  claves 

concertadas  nun  rexistro  previo  como  usuario,  a  aportación  de  información 
coñecida por ambas partes ou outros sistemas non criptográficos, nos termos e 
condicións que en cada caso se determinen.

Os  certificados  admitidos,  así  como  as  súas  características,  e  outros  sistemas  de  
identificación electrónica e os termos e condicións en que cada caso de admitan, faranse  
públicos na sede electrónica do Concello.

ARTIGO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos e Comunicacións
O Rexistro Electrónico estará habilitado unicamente para a presentación de solicitudes,  
escritos e comunicacións respecto dos trámites e procedementos que se relacionen na 
sede electrónica. Os demais escritos carecerán de efectos xurídicos e non se terán por  
presentados,  comunicándose  ao  interesado  dita  circunstancia,  por  si  considera  
conveniente utilizar calquera das formas de presentación de escritos ante o Concello que  
prevé o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e  
do Procedemento Administrativo Común.

- Os rexistros  electrónicos  permitirán  a  presentación  de  solicitudes,  escritos  e  
comunicacións tódolos días do ano durante as vintecatro horas.

- O Rexistro Electrónico rexirase pola data e hora oficial da Sede Electrónica.

ARTIGO 8. Copia de Solicitudes, Escritos e Comunicacións
O Rexistro  Electrónico  emitirá  automaticamente  un  recibo  consistente  nunha  copia  
autenticada  da  solicitude,  escrito  ou  comunicación  incluíndo  a  hora  e  data  de  
presentación e o número de entrada de rexistro.

ARTIGO 9. Rexeitamento de Solicitudes, Escritos e Comunicacións
A Administración Municipal  poderá rexeitar  aqueles  documentos  electrónicos  que se  
presenten na seguintes circunstancias:

a) Que conteñan código malicioso ou un dispositivo susceptible de afectar á  
integridade ou a seguridade do sistema.

b) No  caso  de  utilización  de  documentos  normalizados,  cando  non  se  
cumprimenten  os  campos  requiridos  como  obrigatorios,  ou  cando  teña 
incongruencias ou omisións que impidan o seu tratamento.

Nestes casos, informarase de iso ao remitente do documento, con indicación dos motivos  
do rexeitamento así como, cando iso fose posible, dos medios de subsanación de tales  
deficiencias.  Cando  o  interesado  o  solicite,  achegarase  xustificación  do  intento  de 
presentación, que incluirá as circunstancias do rexeitamento.

ARTIGO 10. Cómputo de Prazos
O Rexistro Electrónico do Conello de Foz, rexerase, a efectos de cómputo de prazos,  
vinculantes tanto para os interesados como para as Administracións Públicas, pola data  

___________________________________________________________________________________________________
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e hora oficial da Sede Electrónica, que contará coas medidas de seguridade necesarias  
para garantir a súa integridade e figurar visible.
O Rexistro Electrónico estará a disposición dos seus usuarios as vintecatro horas do día,  
tódolos días do ano, excepto as interrupcións que sexan necesarias por razóns técnicas.
Aos efectos de cómputo de prazo fixado en días hábiles ou naturais, e no que se refire a  
cumprimento de prazos polos interesados, haberá que estar ao seguinte:

- A entrada de solicitudes, escritos e/ou comunicacións recibidas en días inhábiles  
entenderanse efectuadas na primeira hora do día hábil seguinte.

- Non  se  dará  saída,  a  través  do  Rexistro  Electrónico,  a  ningún  escrito  ou  
comunicación en día inhábil.

- Considéranse días inhábiles, a efectos do Rexistro Electrónico da Administración  
Municipal,  os  establecidos  como días  festivos  no  calendario oficial  de  festas  
laborais do Estado, da Comunidade Autónoma e de festas locais deste municipio.  
A estes efectos, poderase consultar o calendario publicado na Sede Electrónica.

O inicio do cómputo de prazos que teñan que cumprir os órganos administrativos e  
entidades  de dereito  público virá determinado pola  data e  hora de  presentación  no  
propio rexistro ou, no caso previsto no apartado 2.b do artigo 24 da Lei 11/2007, de 22  
de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servicios Públicos, pola data e hora de 
entrada no rexistro do destinatario. En todo caso, a data efectiva de inicio do cómputo de  
prazos deberá ser comunicada a quen presentou o escrito, solicitude ou comunicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Habilitase ao señor alcalde-presidente para adoptar  acordos  de desenvolvemento de  
medidas  técnicas  e  administrativas  necesarias  para  a  posta  en  marcha  e  posterior  
funcionamento do Rexistro,  co obxecto de adaptar as previsións desta Ordenanza ás  
innovacións tecnolóxicas.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA
A Ordenanza dictase ao abeiro da potestade de autoorganización municipal recoñecida 
no artigo 4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local, da potestade de  
despregue regulamentario e en virtude do que dispón o artigo 38 e 45.1 da Lei 30/1992,  
de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento 
Administrativo Común, e en concreto o artigo 24.3 e 25 da Lei 11/2007, de 22 de xuño,  
de Acceso electrónico dos Cidadáns aos Servicios Públicos.
Ao mesmo tempo coa creación do Rexistro Electrónico e a normalización de uso,  o  
Concello de Foz de conformidade co disposto no artigo 70 bis.3 da Lei 7/1985, impulsase  
a utilización interactiva das tecnoloxías da información e a comunicación como medio  
para facilitar a participación e comunicación cos cidadáns e para a presentación de  
documentos e a realización de trámites administrativas.
En especial, terase que actuar de conformidade co artigo 18.4 da Constitución; a Lei  
Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal; a  
Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servicios Públicos;  
a  Lei  59/2003,  de  19  de  decembro,  de  Sinatura  Electrónica  así  como  o  resto  de  
normativa aplicable en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
A presente Ordenanza, cuxa redacción definitiva foi aprobada polo Pleno do Concello en  
sesión celebrada en data_______________________, publicarase no Boletín Oficial da 
Provincia de Lugo, e non entrará en vigor ata que se publique completamente o seu texto  
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e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das 
Bases de Réxime Local, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación 
expresa.-

Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do 
sentido do voto,  en votación ordinaria, acadase o resultado seguinte:

 votos  favorables  cinco,  dous  dos  concelleiros/as  do  grupo  municipal  
UNIFOZ, tres dos concelleiros/as do grupo municipal PP.-

 Os concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE, resérvase ata o Pleno.-
 abstencións unha do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN  DA  ORDENANZA  REGULADORA  DE  CREACIÓN  E  FUNCIONAMENTO  DO 
REXISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL.

A.  Abrir  período de  información pública,  por  un  prazo  de  trinta  días,  para  que  os  
interesados poidan presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas.  O 
Acordo de aprobación inicial publicarase no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro 
de anuncios do Concello. 

B.  Concluído  o  período  de  información  pública,  si  se  presentan  reclamacións  e/ou  
suxestións,  deberán  resolverse  estas,  incorporándose  ao  texto  da  Ordenanza  as  
modificacións  derivadas  da  resolución  das  alegacións.  A  aprobación  definitiva  
corresponde ao Pleno, de conformidade co disposto polos artigos 22.2.d) e 49 da Lei  
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, previo ditame da comisión 
informativa. 

C. No caso de que non se presenten reclamacións en relación coa aprobación inicial da  
Ordenanza no prazo de información pública,  entenderase definitivamente acadado o  
Acordo ata entón provisional, estendéndose pola secretaría a certificación que acredite a  
elevación a definitiva da aprobación inicial.-

E. O Acordo de aprobación definitiva [expresa ou tácita] da Ordenanza, co texto íntegro  
da mesma, debe publicarse para o seu xeral coñecemento no taboleiro de anuncios do 
Concello e no Boletín Oficial  da Provincia,  tal  e como dispón o artigo 70.2 da Lei  
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local”.

O  PUNTO  6  E  AS  SÚAS  DIVISIONARIAS  NA  SÚA  INTEGRIDADE  SON  DEBATIDAS 
CONXUNTAMENTE, DESTE XEITO:

Seguidamente trala lectura do ditame acadado pola comisión informativa permanente de 
asuntos para o Pleno , o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, expón as 
propostas dos epígrafes pedindo o voto favorable para a implantación dunha ferramenta 
que favorecerá as tramitacións do cidadán no concello, a continuación ordena entrar no 
debate do asunto producíndose as seguintes intervencións:

___________________________________________________________________________________________________
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A  Voceira  do  grupo  municipal  PSdeG-PSOE,  ROSA  MARÍA  PÉREZ  GRADAILLE, 
manifesta que lles parece positivo pero non están de acordo coas formas, agora o trae a 
Pleno cando xa está funcionando, e pregunta ¿Cánto custa a implantación?, ¿Cánto custa 
o seu mantemento?. A Deputación de Lugo ofrécelle a través do programa INNOVATE 
este mesmo servicio gratuíto a todos os concellos da provincia, financiado con FEDER. A 
concelleira xplica que é o que ofrece o programa INNOVATE e non entende como non se 
teñen as pistas  arranxadas  e  se trae esto  ao pleno cando xa estaá en funcionamento. 
Pedimos se aclare o custe do mesmo.

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ,  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta que 
recolle  as  dúbidas  e  preguntas  da  concelleira  socialista  e  nos  gustaría  saber.  ¿Cánto 
custa?.

O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, intervén dicindo que o custe é 
de cincocentos euros mensuais e que se trata dunha ferramenta completamente diferente 
ao ofertado pola deputación provincial. Estabamos con INNOVATE con abandono real 
do proxecto. Parece que todo está moi ben o Plan Innovate, xestión, administración en 
xestión de expedientes.  Pregunten que tal  funciona esta  ferramenta  na Pontenova,  en 
Xove, en Burela. A mesma Deputación está dando de lado INNOVATE, é un verdadeiro 
fiasco. Pedímoslle á deputación os nosos datos e levamos dous meses para recibir a nosa 
propia base de datos.-

O  Voceiro  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  XAIME  CANCIO  RODRÍGUEZ,  parécenos 
positivo acercar ao cidadán, pero xórdennos dúbidas pola manifestación da concelleira 
socialista e nos gustaría ter máis información para coñecer as vantaxes das dúas opcións, 
sobre todo no manexo de expedientes.-

O señor  alcalde-presidente,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  conrespecto  ás  formas  que 
manifestan vostedes, teño que manifestar respecto da plataforma en que primeiro hai que 
contratalo e despois facer a incorporación da Administración que é o que se está a facer 
agora.  Precisamente,  fíxose  a  proposta  do  secretario  que  xa  tiña  coñecemento  desta 
plataforma.-

O  Voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ  BASANTA, 
intervén dicindo que  os  procesos  de contratación hai  moitas  formas  de facelos,   por 
procedemento que non se aconsella na administración. Hai moitas dúbidas neste tipo de 
procedementos.  Puideron  sacalos  doutra  maneira.  Precipitación  é  o  que  temos  que 
manifestar xa que está implantado, vin recoller a documentación e xa  está funcionando 
co programa. Que non conte coa Corporación e que funciona se en algo funciona mal e 
deberase por a funcionar mellor. É o mesmo que facía a deputación con INNOVATE, xa 
existe, non vemos porque esto, a menos que haxa algo oculto, senón non se entende.-

O señor alcalde-presidente,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,  intervén dicindo que si  non 
queren aprobar a sede electrónica non o fagan pero o programa pode seguir igual pero sen 
sede electrónica e os cidadáns non poderán acceder, e as formas foron exactamente baixo 
as directrices do secretario e, ademais se así o queren pregunten aos traballadores do 
concello se é positivo e se hai comparación co plan innovate.-

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén 
dicindo que non din que o programa Gestiona non ofreza un bo servizo, senón que o plan 
INNOVATE é gratuíto e preguntámonos se era tan urxente. Non me quedou moi claro 
canto era a implantación.-
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O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta que custou cero euros 
a  implantación  e  que  se  aforra  en  fotocopias  e  afórrase  en  perder  expedientes. 
INNOVATE é  gratuíta pero despois non resulta e así se fixo constar porque hoxe non 
funciona. Non ten nada que ver un e outro. E se implanta para aforrar tempo aos cidadáns 
e gastos en fotocopias e perdas de tempo na busca  de expedientes.-

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta que 
segue tendo dúbidas respecto da implantación nos termos en que se plantexan. Respecto 
da adxudicación nos non temos dúbidas porque eso ten un nome e un apelido. O que 
temos dúbida  é se realmente é a ferramenta que nos scaría dos apuros e cal é a distinción 
dunha respecto doutra. A nosa proposta é de que quede pendente sobre a mesa ata o 
vindeiro Pleno.-

O señor alcalde-presidente,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta que é demorar un 
mes mais que os cidadáns poidan utilizar a sede electrónica do concello, pero se así o 
queren, cada quen asuma a súa responsabilidade.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria e, xa que logo, polos membros da oposición se solicita 
que  quede encima da Mesa,  vótase  esta  última alternativa solicitada,  producíndose o 
seguinte resultado:

- Votos a favor sete, tres dos concelleiros/as grupo municipal PSdeG-PSOE; tres 
dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo 
municipal MIXTO-BNG.

- Votos en contra cinco dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.

- Abstencións ningunha.-

Consecuentemente  queda  proclamado  polo  señor  presidente  o  acordo  acadado,  deste 
xeito:

DEIXAR  O  ASUNTO  PENDENTE  SOBRE  A  MESA  AO  ABEIRO  DO  ESTABLECIDO  NO 
ARTIGO 92 DO ROF APROBADO POLO REAL DECRETO 2568/1986, DO 28 DE NOVEMBRO.-

7.- RENUNCIA COMO CONCELLEIRO DO PSdeG-PSOE DE D. JOSÉ RAMÓN VAL ALONSO 
(R.E.  Nº  20130104/36).- Polo  secretario  da  corporación  municipal  dáse  conta  do  ditame 
emitido  pola  comisión  informativa  permanente  de  Asuntos  Preparatorios  de  Pleno, 
acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 24 de xaneiro de 2013.

Polo Sr. Alcalde-Presidente exprésase o agradecemento ao  señor Val Alonso pola súa 
xestión no concello de Foz.

Seguidamente a Portavoz do grupo municipal PSdeG-PSOE Dª.  ROSA MARÍA PÉREZ 
GRADAILLE agradece ao señor Val Alonso a súa colaboración, deixando constancia dos 
mellores desexos de éxito no desempeño do novo cargo de Deputado no Parlamento de 
Galicia

Considerando que neste concello tivo entrada o día 04/01/2013 o escrito de JOSÉ RAMÓN 
VAL ALONSO, Concelleiro deste concello. No mesmo formulábase a renuncia voluntaria 
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ao cargo que ocupa neste concello desde que tomou posesión do cargo de Concelleiro o 
día 11 de xuño de 2011, tras as eleccións de 22 de maio de 2011. A renuncia ao cargo non 
será efectiva hasta o seu sometemento ao Pleno do Concello, é dicir, hasta a data de hoxe.

Considerando os artigos 9.4 do Real Decreto 2568/1986, de 26 de novembro, polo que se 
aproba  o  Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das 
Entidades Locais, e 182 da lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral 
Xeral, realizada a tramitación regulamentaria establecida, e visto o Informe de Secretaría.

Tras o debate, no que non se producen intervencións, excepto as de pronunciamento do 
sentido do voto, en votación ordinaria e por unanimidade dos doce concelleiros/as que o 
compoñen,  na  harmonía  co  ditame  da  devandita  Comisión  Informativa,  resulta 
proclamado o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Tomar coñecemento da renuncia ao cargo de concelleiro deste concello que 
realiza D. JOSÉ RAMÓN VAL ALONSO.-

SEGUNDO.-Comunicar  este  acordo  á  Xunta  Electoral  Central  para  que  remita  as 
credenciais  de  D.  RAMÓN  SIXTO  LEGASPI,  seguinte  na  lista  dos  que  concorreron  ás 
últimas eleccións municipais, para que poida tomar posesión do seu cargo.

8.- RENUNCIA COMO CONCELLEIRO DO PARTIDO POPULAR (PP) DE D. MANUEL PAVÓN 
LÓPEZ (R.E.  Nº  20130110/127).- Polo secretario da corporación municipal  dáse  conta  do 
dictame  emitido  pola  comisión  informativa  permanente  de  Asuntos  Preparatorios  de 
Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 24 de xaneiro de 2013.

Polo Sr. Alcalde-Presidente exprésase o agradecemento ao Sr. Pavón pola súa xestión no 
concello de Foz, outorgando a palabra ao Concelleiro que renuncia e este intervén á súa 
vez coa venia  da Presidencia,  agradecendo o trato  recibido,  aos  veciños de Foz,  aos 
funcionarios do Concello pola súa colaboración e aos membros da Corporación a pesar 
das discrepancias de criterios nas decisións políticas.

Seguidamente o Sr. Pavón ausentase do Salón de Plenos, continuando a sesión.

Considerando que neste concello tivo entrada o día 10/01/2013 o escrito de  MANUEL 
PAVÓN LÓPEZ, Concelleiro deste concello. No mesmo formulábase a renuncia voluntaria 
ao cargo que ocupa neste concello desde que tomou posesión do cargo de Concelleiro o 
día 11 de xuño de 2011, tras as eleccións de 22 de maio de 2011. A renuncia ao cargo non 
será efectiva hasta o seu sometemento ao Pleno do Concello, é dicir, hasta a data de hoxe.

Considerando así mesmo, atendida a renuncia por comparecencia ante o Secretario do 
Concello a cargo do seguinte da lista D. JOSÉ LUÍS SÁNCHEZ GARCÍA, estendida o día 21 
de xaneiro de 2013.

Considerando os artigos 9.4 do Real Decreto 2568/1986, de 26 de novembro, polo que se 
aproba  o  Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das 
Entidades Locais, e 182 da lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral 
Xeral, realizada a tramitación regulamentaria establecida, e visto o Informe de Secretaría.
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Tras o debate, no que non se producen intervencións, excepto as de pronunciamento do 
sentido do voto, en votación ordinaria e por unanimidade dos once concelleiros/as que o 
compoñen,  na  harmonía  co  ditame  da  devandita  Comisión  Informativa,  resulta 
proclamado o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.-Tomar coñecemento da renuncia ao cargo de Concelleiro do Concello que 
realiza D. MANUEL PAVÓN LÓPEZ, así como a renuncia por comparecencia de JOSÉ LUIS 
SÁNCHEZ GARCÍA.

SEGUNDO.-Comunicar  este  acordo á  Xunta Electoral  Central  para  que esta  remita  as 
credenciais de  D. JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO, seguinte na lista dos que concorreron ás 
últimas eleccións municipais, para que poida tomar posesión do seu cargo.

Seguidamente,  abandona o salón de sesións o concelleiro que renuncia don  MANUEL 
PAVÓN  LÓPEZ, continuando  o  desenvolvemento  da  sesión  coa  asistencia  de  once 
concelleiros/as presentes no acto.-

9.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  MIXTO-BNG  (R.E.  Nº  20130111/142)  EN  DEFENSA  DO 
SERVIZO DE SALVAMENTO MARÍTIMO DA XUNTA DE GALICIA E DOS SEGUROS POR 
MAL TEMPO OU ACCIDENTES NO MAR.-  Dáse  conta do ditame emitido pola comisión 
informativa  permanente  de  Asuntos  Preparatorios  de  Pleno,  acadado  na  súa  sesión 
ordinaria celebrada o día 24 de xaneiro de 2013, que no seu literal indica:

“Atendida  a  Moción  reflectida  no  epígrafe,  defendida  polo  concelleiro  do  grupo 
municipal MIXTO-BNG, D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte:
O sector pesqueiro galego é o que padece a maior taxa de sinistralidade de todo o  
Estado español. Aínda que representa, en canto á súa dimensión, apenas o 50% do do  
conxunto  do  Estado,  sofre  porén  o  80%  de  sinistralidade  mortal  por  razón  de  
afogamento ou hipotermia. É este o contexto no que se está a producir un proceso de  
irresponsábel  degradación,  privatización  e  precarización  do  servizo  de  salvamento  
marítimo que opera na Galiza, e que xa ten provocado consecuencias irreparábeis.

Así, a traxedia de Mercedes Veiga Mosteiro, percebeira de Oia que perdía a súa vida o  
pasado 12 de decembro de 2012, mentres desenvolvía o seu traballo, puña en evidencia o 
retraso na actuación do helicóptero "Pesca I" (adscrito ao Servizo de Gardacostas de  
Galiza, do Goberno galego, con base en Vigo), vulnerando o estabelecido no contrato  
que vincula á Xunta de Galiza coa empresa INAER Helicópteros Off Shore, S.A.U., en 
relación cos tempos de resposta. O resultado final foi o xa coñecido. Previamente, o 14  
de novembro,  o  helicóptero "Pesca II"  (este  último con base  en Celeiro),  sofría  un  
intolerábel  retraso  que  impediu o rescate,  fronte  ás  costas  de  Burela,  do  mariñeiro  
Francisco  Berrocal,  tripulante  do  pesqueiro  "Regino  Jesús".  Aínda  que  foi  outro 
helicóptero, dende A Coruña, o que chegou ao lugar do sinistro, non foi posíbel salvar a  
vida deste traballador do mar.
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Lamentabelmente, en moi curto espazo de tempo, son varias as decisións do Goberno  
galego que viñeron a degradar, aínda en maior medida, os niveis de seguranza marítima  
existentes no litoral galego. Algúns exemplos:

a) Agora  cóbrase  (Decreto  130/2012)  polas  actuacións  de  salvamento 
marítimo que realicen helicópteros, embarcacións, vehículos e persoal do Servizo  
de Gardacostas de Galiza. O salvamento e vidas humanas no mar pasa así a se 
converter  nun mero  negocio.  Estabelécense  tarifas  de  cobro  para  os  buques  
pesqueiros que precisen de asistencia, aínda en risco de afundimento.

b) Eliminación  do  "Seguro  Colectivo  de  Accidentes  no  Mar",  con  cobertura  
automática a todas e todos os profesionais do mar (tripulantes –galegos, galegas  
ou de calquera nacionalidade embarcados en buques galegos-, persoal de bateas,  
percebeiras e percebeiros, mergulladores, mergulladoras, mariscadores a frote,  
mariscadoras a pé, membros da Cruz Vermella do Mar, etc.) que sufriran algún 
percance ou mesmo a morte.

c) Venda  á  empresa  privada  INAER  dos  helicópteros  de  salvamento  marítimo 
"Pesca I" e "Pesca II", de titularidade pública galega e recente adquisición, por  
un prezo que duplica o da súa venda.  Sistemáticos retrasos -ademais  dos  xa 
indicados- sen que conste ningunha penalización á empresa adxudicataria, en  
numerosos operativos de salvamento marítimo.

d) Matriculación  nas  Illas  Canarias  (2º  Rexistro)  dos  dous  buques  maiores  do 
Servizo de Gardacostas de Galiza: o "Sebastián Ocampo" e o "Irmáns García 
Nodal" (tamén de titularidade pública, mais xestionados pola empresa privada 
REMOLCANOSA)  a  fin  de  acceder  a  avantaxes  fiscais  e  posibilitar  a  
degradación e desregularización das súas tripulacións.

e) Eliminación  no  ano 2012,  por  vez  primeira,  do  buque  de  apoio  e  asistencia 
sanitaria á frota pesqueira que acude á campaña do bonito no Océano Atlántico  
(por certo, non no caso da campaña do atún no Mar Mediterráneo).

f) Supresión do "Seguro de mal tempo", de carácter voluntario, que evitaba perdas  
económicas  por  non  saír  ao  mar  de  se  produciren  determinadas  condicións  
económicas que dificultaran o exercicio da actividade pesqueira, marisqueira ou 
percebeira.

Esta situación reviste unha extraordinaria gravidade. Estamos a falar de vidas humanas,  
e  estas  decisións  incrementan  os  índices  de  risco  até  uns  niveis  absolutamente  
intolerábeis. Lamentabelmente non é posíbel devolver as vidas perdidas,  mais si  que  
estas  traxedias  sirvan para,  ademais  de deitar  luz  sobre o acontecido e  depurar  as  
responsabilidades que se deriven destes feitos, adoptar as medidas correctoras que eviten 
no  futuro  a reprodución de  feitos  desta natureza.  Non se  trata  de aforro,  senón de 
privatización e de obtención de beneficios económicos por parte de empresa privadas. O 
salvamento dunha vida humana debe ter a consideración de servizo público gratuíto,  
nunca de negocio empresarial.

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a  
adopción do seguinte

ACORDO

1. Instar á Xunta de Galiza a:

28



CONCELLO DE FOZ (LUGO)

a) Derrogar o Decreto 130/2012, do 31 de maio, para estabelecer, daquela, o  
carácter  gratuíto  e  universal  das  operacións  de  salvamento  marítimo  que  
realicen unidades do Servizo de Gardacostas de Galiza.

b) Rescatar  a  venda  dos  helicópteros  de  salvamento  marítimo  "Pesca  I"  e  
"Pesca II", devolvéndoos á súa Titularidade pública galega, e garantindo o  
cumprimento dos tempos de resposta estabelecidos (máximo de dez minutos)  
as 24 horas dos 365 días do ano, a través do sistema de gardas presenciais na  
base, coas tripulacións precisas para o cumprimento deste cometido legal.

c) Recuperar o "Seguro Colectivo de Accidentes no Mar" e o "Seguro do mal  
tempo".

d) Garantir o envío dun buque de apoio loxístico e asistencia sanitaria á frota  
pesqueira que se desprazará á vindeira campaña do bonito do 2013.

2.- Trasladar o presente acordo ao Parlamento de Galiza, grupos parlamentares e ás  
entidades do sector pesqueiro que operen no noso concello.
Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do 
sentido do voto,  en votación ordinaria, acadase o resultado seguinte:

  votos  favorables  cinco,  dous  dos  concelleiros/as  do  grupo  municipal  
UNIFOZ,  dous  dos concelleiros/as  do grupo municipal  UNIFOZ,  e un do 
concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.

 Os tres concelleiros/as do grupo municipal PP, resérvanse ata o Pleno.
Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 20130111/142) EN  
DEFENSA  DO  SERVIZO  DE  SALVAMENTO  MARÍTIMO  DA  XUNTA  DE  GALICIA  E  DOS 
SEGUROS POR MAL TEMPO OU ACCIDENTES NO MAR”.

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose 
as seguintes intervencións:

O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, defende 
a moción presentada incidindo na exposición de motivos desta.-

A Voceira do grupo municipal PSDEG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, manifesta 
que votarán a favor e que este tipo de recortes van na liña habitual da Xunta de Galicia, en 
contra  dos  servicios  básicos,  entendendo que se  está  a  falar  de salvamento de  vidas 
humanas debe seguir un servizo gratuíto e universal.-

O Voceiro do grupo municipal  UNIFOZ,  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,  manifesta  que 
votarán a favor.

O señor alcalde-presidente,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifestando que votarán en 
contra por non ser certo que exista degradación, senón ao contrario desde que o PP está 
no goberno incorporouse unha dobre plantilla en Celeiro e en Vigo con gardas de 27 
horas. Non existe privatización  é un servicio público de xestión privada igual que cando 
estaba  o  goberno  bipartito.  Vincular  as  traxedias  a  esta  proposta  é  autenticamente 
mezquino, pero cando gobernou o bipartito houbo casos verdadeiramente flagrantes como 
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o que caso do barco que se fundiu en Ribadeo ou o Rosamar cerca de Burela. Estamos 
completamente en contra porque mellorouse o servizo e pedimos que siga funcionando 

O  Voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ  BASANTA, 
intervén dicindo que saberá que a cota de sinistralidade é a máis alta do Estado. É para 
que se tomen medidas e que se reforce e mellore o servizo, servizo privado que non 
mantén a calidade para que este sexa rendible. Explica os custes desde o 14 de xuño polo 
Decreto de 2012, non me diga se esto non é un cambio na lexislación. Os custos son 
realmente elevados debido á modificación da normativa desde o pasado ano 2012.-

O señor alcalde-presidente,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta que os profesionais 
do mar non están obrigados a pagar rescates, só as embarcacións recreativas, a culpa da 
sinistralidade  son  factores  propios  do  sector,  polo  que  atinxe  a  investimentos  neste 
contrato son diferentes pasa de catro a seis millóns de euros, entendendo que se mellorou 
o serizo.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

- Votos a favor sete, un voto do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, 
tres votos dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e tres votos do 
grupo municipal PSdeG-PSOE.

- Votos en contra catro dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.

- Abstencións ningunha.-

Consecuentemente,  obtida  maioría  de  votos  favorables  queda  proclamado  polo  señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  24/01/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

10.-  MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E.  Nº 20130111/143) PARA SOLICITAR 
UNHA ENTREVISTA Á CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR PARA TRATAR SOBRE 
OS SERVIZOS SOCIAIS DO NOSO CONCELLO.- Polo secretario da corporación municipal 
dáse  conta  do  ditame  emitido  pola  comisión  informativa  permanente  de  Asuntos 
Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 24 de xaneiro de 
2013, que no seu literal indica:

“Atendida  a  Moción  reflectida  no  epígrafe,  defendida  polo  concelleiro  do  grupo  
municipal MIXTO-BNG, D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte:
Desde o ano 2008 os terreos para a construcción dunha Residencia de Terceira Idade e 
dun Centro de Día están a disposición da Xunta de Galiza. 
A Xunta de Galiza, gobernada polo PP, en toda a anterior lexislatura non fixo máis que  
demorar  a  posta  en  marcha  da  Residencia  a  pesar  de  ser  unha  evidencia  a  súa  
necesidade. 
Para o BNG as prazas do anteproxecto presentado ata o momento serían insuficientes  
porque o Concello de Foz é o segundo en número de poboación da Mariña. 

30



CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Segundo os compromisos do propio PP, o Centro Residencial de Día estaría operativo  
no ano 2015 e sería xestionado por unha empresa privada. 
Pero resulta que á vista dos orzamentos autónomos para o ano 2013 –onde non aparece 
ningunha  partida  asignada  a  esta  infraestrutura-  non  parece  que  as  promesas  e 
compromisos feitos teñan visos de cumprirse.
Parece que a pesares de ter solicitado unha entrevista hai máis dun ano por parte dos  
representantes  municipais  do  Concello  de  Foz  e  de  recibir  a  outras  asociacións  e  
plataformas cidadás do propio Concello e doutros concellos da Mariña, a Conselleira de  
Traballo e Benestar non se dignou ao día de hoxe a recibirnos.
Por todos estes motivos e para aclarar esta situación, o BNG presenta o seguinte acordo 
para a súa aprobación en Pleno:

1) Solicitar formalmente unha nova entrevista urxente coa Conselleira de Traballo e  
Benestar  da Xunta  de Galiza para  tratar  o  asunto dos  servizos  sociais  e  de  
benestar  no  noso  Concello,  principalmente  o  da  dotación  da  Residencia  de  
Terceira Idade.

No decurso do debate prodúcense intervencións a cargo dos representantes dos distintos 
grupos  políticos  e  informados  os  asistentes  polo  señor  alcalde  no  senso  de  que  a  
entrevista debe ser ante o Xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e  
Benestar, aceptado o cambio polo Voceiro do grupo MIXTO-BNG señor  XAN CARLOS 
GONZÁLEZ BASANTA, sométese á deliberación e deste xeito.-
Debatido suficientemente o señor presidente somete a proposta contida na moción coa  
emenda que queda reflectida anteriormente a votación ordinaria co resultado seguinte:

 votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos 
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo  
municipal MIXTO-BNG.-

 abstencións tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.-
Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 20130111/143) PARA 
SOLICITAR UNHA ENTREVISTA Á XERENCIA DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE 
IGUALDADE  E  DO  BENESTAR  INCARDINADO  NA  CONSELLERÍA  DE  TRABALLO  E 
BENESTAR PARA TRATAR SOBRE OS SERVIZOS SOCIAIS DO NOSO CONCELLO”.-

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose 
as seguintes intervencións:

O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, defende 
a moción de entrevista coa conselleira para temas de residencia e centros de día ademais 
de temas de galescola.-

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén 
dicindo que lles gustaría preguntar á Xunta de Galicia se os veciños de Foz son menos 
importantes que os veciños de Ribadeo. Queriamos rogarlle que se axilice o da entrevista 
coa Conselleira que aínda hoxe non o fixo e que, así mesmo, se axilice a construción da 
residencia. Pido así mesmo, que vote a favor das propostas socialistas no Parlamento para 
que se inclúa investimento para destinar á Residencia de Foz.-

O  Voceiro  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  XAIME  CANCIO  RODRÍGUEZ,  estamos  de 
acordo  na  entrevista  coa  Conselleira  e  se  forme  un  cronograma  do  investimento  da 
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residencia  de  Foz.  Critica  as  dotacións  para  movemento  de  terras  e  redacción  do 
proxecto.-

O señor  alcalde-presidente,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,  manifesta  que os  diferentes 
Conselleiros se reuniron co alcalde, o representante de Foz e con trato exquisito con este 
Concello. Se quere ir porque alí foron os de Ribadeo vaia. Se quere ir para dar as grazas 
para agradecer a Beatriz Mato por equipar a gardería Galiña Azúl, que dera ordenes de 
iniciar os trámites da residencia de Foz se vai facer o proxecto co compromiso da xente 
do Consorcio, para darlle as grazas da concesión dunha escola obradoiro, pola concesión 
do  curso  de  socorrismo.  Tamén  para  dar  grazas  pola  subvención  aos  maiores  e 
dependentes de Foz da residencia por cento vinte mil euros. Pola cesión da Casa do Mar 
para a Asociación de Discapacitados. Trátase dunha normalidade absoluta desde aquel 
Pleno que me montaron. Os propios veciños de Ribadeo queixáronse do trato recibido con 
Foz. Nos votamos en contra porque é ir alí a gastar os cartos-

O  Voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZALEZ  BASANTA, 
intervén dicindo que vostede debe ter unha obsesión de ataque, xa que é unha moción 
para tramitar os temas que nos preocupa de Foz, que está sen residencia e sen centro de 
día, polo menos nós deberiamos ter os mesmos servizos. Non se pode estar así. Non vin 
partidas específicas para este investimento, eso me parece mal.

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén 
dicindo parécenos moi ben o trato directo coa Xunta, pero a diferenza é que reciba aos 
veciños.-

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, intervén dicindo 
que hai un acordo votado a favor polo PP para que a conselleira de Sanidade reciba a esta 
Corporación, pero eso non foi así porque desde o goberno municipal se fixeron todos os 
medios para que iso non fose así. Compromisos moitos pero quixeramos o cronograma do 
investimento a facer na residencia. Dixo vostede que o que di vostede hoxe mañá di outra 
cousa, porque dixo vostede que nunha data concreta estaría o proxecto e hoxe trae un 
anteproxecto,  debeuse  confundir  logo,  imos  ver  se  este  ano,  recórdolle  que  o  dixo 
vostede, ían facer o movemento de terras.-

O  señor  alcalde-presidente,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  intervén  dicindo  que  se 
duplicou a dependencia e todo o que lle manifestei na miña anterior intervención son 
feitos. A deputación ía facer ese proxecto?. O compromiso é de favor, a residencia de día 
e o xeriátrico.

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén 
dicindo que quén ten que facelo é a Consellería de Benestar e por suposto se ía facer ao 
proxecto, faga vostede que a consellería faga o proxecto agora.-

O  Voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ  BASANTA, 
intervén dicindo que é indignante que teña que haber un intermediario do PP para que se 
poda reunir cun cargo político e négase a programar unha entrevista, é vergonzoso.-

O señor alcalde-presidente,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, non estou de acordo coa súa 
moción, ademais, por exemplo, o vicepresidente da deputación ten zancadillas para con 
Foz, e nin sequera colle o teléfono ao alcalde.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
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- Votos a favor sete, un voto do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, 
tres votos dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e tres votos do 
grupo municipal PSdeG-PSOE.

- Votos en contra catro dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.

- Abstencións ningunha.-

Consecuentemente,  obtida  maioría  de  votos  favorables  queda  proclamado  polo  señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  24/01/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

11.-  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  UNIFOZ  (R.E  Nº  20130111/150)  RELATIVA  Á 
SITUACIÓN ECONÓMICA DOS COMEDORES ESCOLARES.- Dáse conta do ditame emitido 
pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa 
sesión ordinaria celebrada o día 24 de xaneiro de 2013, que no seu literal indica:

“Atendida  a  Moción  reflectida  no  epígrafe,  defendida  polo  concelleiro  do  grupo 
municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte:
Que ante a  situación que están padecendo os comedores escolares en xeral e do noso 
concello en particular, pola desidia da Administración Autonómica no que se refire ao  
incumprimento  nas  transferencias  das  partidas  correspondentes,  está  a  provocar  
moitísimas dificultades para este servizo básico para as familias, e de forma especial  
para a conciliación da vida laboral e familiar.
Que semella un insulto aos cidadáns que as leis se aproben para non ser cumpridas pola  
administración, e que isto provoque dificultades para os provedores dos colexios cos  
centros escolares con comedor escolar.
UNIFOZ, fixo unha nota pública fai uns días denunciando esta situación, información 
contrastada publicamente pola nota pública da reunión de directores/as  en Ferreira do 
Valadouro.
Por  todo  o  exposto  UNIFOZ,  presenta  esta  MOCIÓN,  para  solicitar  acordo  da 
Corporación,  de  instar  a  XUNTA  DE  GALICIA  a  que  cumpra  coas  súas  obrigas  
económicas  en  prazo  e  forma  para  garantir  o  bo  funcionamento  dos  comedores  
escolares, por ser este un servizo básico para os nosos rapaces/as.
Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do 
sentido do voto, en votación ordinaria, acadase o resultado seguinte:

  votos  favorables  cinco,  dous  dos  concelleiros/as  do  grupo  municipal  
UNIFOZ,  dous  dos concelleiros/as  do grupo municipal  UNIFOZ,  e un do 
concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.

 Abstencións tres, dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.-
Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ (R.E. Nº 20130111/150) RELATIVA 
Á SITUACIÓN ECONÓMICA DOS COMEDORES ESCOLARES”.-
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Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose 
as seguintes intervencións:

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, defende a moción 
presentada.

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén 
dicindo que xa está ben de recortes. É lamentable que isto que está unido á educación se 
produza cando presume o PP de ser o partido que presenta as contas mais saneadas e, para 
esto que se encontra unido á conciliación da vida familiar, non pagan. Estamos totalmente 
a favor do contido da Moción.-

O  Voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ  BASANTA, 
estamos de acordo, foi o PP quen cambiou o sistema, antes pagábase ao mes vencido e 
agora a tres meses o mais.-

O señor alcalde-presidente,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,   o que pasa e que á Xunta de 
Galicia  pasoulle  o  mesmo  que  ao  concello,  deixaron  as  contas  o  bipartito  como  as 
deixaron e agora non se pode pagar a tempo. Non existe desidia pagáronse os comedores 
e Galicia é a comunidade autónoma mais saneada, non se pode comparar con Cataluña o 
di o resto de España e  dío o resto de Galicia. Non poden falar de provedores cando 
deixáronnos abandonados, calro que queremos que se pague a provedores.-

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, intervén dicindo 
que non puxemos ningunha maioría, só poñemos un feito que non se paga aos provedores 
e fixeron vostedes unha norma de que se ten que pagan a un mes, pois cúmprase. Non 
pode ser UNIFOZ o da culpa diso. A postura de UNIFOZ non impediu que os provedores 
cobraran.-

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén 
dicindo que se confirma o que dixen eu que o PP anda presumindo sempre de que é un bo 
xestor. ¿Cómo é que permiten chegar a esta situación?.-

O  Voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ  BASANTA, 
intervén dicindo que foi vostede o que abriu o debate e novamente embarra o terreo. 
Vostedes  son  obedientes,  vostedes  son servidores  do capital  e  da banca.  Duplicou a 
débeda e van vostedes a levar o país á ruína. Vostedes están vendendo, gran mentira, do 
que fan coas contas, manipularon, ocultaron e desviaron a contabilidade para que o déficit 
fora menor, agora ben paguen vostedes aos comedores. Recortaron en servizos sociais e 
servizos públicos, para pagar sobre todo á banca e non me compare con Cataluña.-

O señor  alcalde-presidente,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,  intervén dicindo que o que 
ocorre é que os galegos non lles creen ese discurso que vostede leva. Os galegos somos 
suficientemente intelixentes para saber quén lles ten que gobernar. Comparar a economía 
de Galicia é inevitable, acaban de pedir oito mil millóns de euros en Cataluña ao fondo de 
rescate. Polo que atinxe ao de pago a provedores, vostede señor Cancio, pediu dez puntos, 
eu lle cedín a oito, vostede quería os dez e non fixo caso, para vostede negociar é facer 
todo o que vostede manda, e non é así.  A decisión é abstención porque se pagou aos 
comedores e porque a xestión económica do PP posibilita que os provedores cobren antes 
que calquera outro de España.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
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- Votos a favor sete, un voto do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, 
tres votos dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e tres votos do 
grupo municipal PSdeG-PSOE.-

- Votos en contra ningún.-

- Abstencións catro dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.-

Consecuentemente,  obtida  maioría  de  votos  favorables  queda  proclamado  polo  señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  24/01/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

12.-MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  PSdeG-PSOE  (R.E.  Nº  20130111/145)  SOBRE 
MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE DRAGADO DO PORTO DE FOZ.- Dáse conta do ditame 
emitido  pola  comisión  informativa  permanente  de  Asuntos  Preparatorios  de  Pleno, 
acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 24 de xaneiro de 2013, que no seu literal 
indica:

“Atendida  a  Moción  reflectida  no  epígrafe,  defendida  pola  concelleira  do  grupo 
municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, co tenor seguinte:
A obra de Dragado do canal de acceso ao Porto de Foz da conta unha vez máis da 
incompetencia de Portos e da Xunta de Galicia. Dende o Grupo Municipal Socialista de 
Foz, consideramos que a obra do Dragado do Porto de Foz é sumamente necesaria para 
o sector e para os veciños, e non debe retrasarse máis no tempo. Agora ben, o Proxecto 
debe contemplar, ademáis do dragado do canal de acceso ao Porto, a incorporación de  
dragar tamén as dúas darsenas, a de Porto Chico e a do Muelle vello, pois soamente así  
se poderá conseguir o suficiente calado nas dársenas para que as embarcacións non  
toquen no fondo en baixamar.
Dende o  Grupo Municipal  Socialista  de  Foz  nos  preguntamos:  ¿que  é  o  que  teñen  
pensado facer co actual proxecto de dragado? ¿O que fixeron fai un ano? ¿Gastar máis  
de 200.000 euros sen conseguir solucionar o problema existente no Porto de Foz na 
actualidade?.
En definitiva, o noso Grupo Municipal non se quere opoñer a obra de dragado do Porto  
de Foz, que consideramos moi urxente e necesaria, pero solicitamos que se inclúa no  
proxecto da obra o dragado das dársenas, a de Porto Chico e a do Muelle vello. Para 
iso, non é preciso que se faga un novo proxecto, pois temos coñecemento da existencia  
dun  proxecto  anterior  feito  pola  Consellería  competente  na  materia,  no  que  se  
contemplaba o dragado das dúas dársenas. 
Polo tanto, dende o Grupo Municipal Socialista solicitamos que liciten ese proxecto, no  
que se contemplaba o dragado das dársenas do Porto de Foz, e así conseguiremos que o 
que se invirta sirva para solucionar os problemas de calado existentes na actualidade no  
noso Porto, e non malgastaremos os fondos públicos inútilmente.
Por todo o exposto, o  Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Foz, somete para a súa  
aprobación a adopción do seguinte

ACORDO:
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Instar  á  Xunta  de  Galicia  a  unha  urxente  modificación  do  proxecto  da  obra  de 
dragado do Porto de Foz, que incorpore, ademáis do dragado do canal de acceso, o  
dragado das dúas darsenas, a de Porto Chico e a do Muelle vello, pois soamente deste  
xeito se poderá conseguir o suficiente calado nas dársenas para que as embarcacións  
non toquen no fondo en baixamar, e solucionar os problemas existentes na actualidade 
no Porto de Foz.
No debate prodúcense as seguintes intervencións:

O Voceiro do grupo municipal (UNIFOZ)  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, propón a alternativa 
doutro dragado alternativo complementario que recolla as dársenas, coa finalidade de  
non demorar a súa execución en trámites de informes sectoriais e adxudicacións.-
Pola súa banda o señor alcalde  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA (PP), explica que se fixo o 
anterior porque consultouse á Confraría de Pescadores e estes dixeron que se fixera a  
canle só, con depósito do produto dragado na praia de Arealonga, tralo que pedíuselle a  
Portos de Galicia que formulase o dragado das dúas dársenas informando que é mellor  
que a primeira solución vaia polo seu canle e despois que se artelle o dragado das  
dársenas, coa finalidade de que sexa tramitado o antes posible e se presuposte para o  
ano que ven a .alternativa das dársenas.-
A concelleira  ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PSdeG-PSOE), intervén preguntando se 
pode ser que se complemente o actual proxecto para que non se perda ambos os dous  
obxectivos, o dragado actual da ría mais o dragado das dúas dársenas.-
Finalmente queda consensuado o texto da moción no senso de introduciren a seguinte  
frase no apartado resolutivo, deste xeito:
INSTAR Á XUNTA DE GALICIA A QUE TRAMITE DE MODO URXENTE UN NOVO PROXECTO 
PARALELO AO EXISTENTE QUE CONTEMPLE AS DÚAS DÁRSENAS A DE PORTO CHICO E A 
DO MUELLE VELLO.-
Tralo debate, en votación ordinaria e por unanimidade dos oito concelleiros/as que a 
compoñen, resulta proclamado o seguinte ditame:
 DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN  DA  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  PSdeG-PSOE  (R.E.  Nº  20130111/145)  
SOBRE MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE DRAGADO DO PORTO DE FOZ COA EMENDA 
INTRODUCIDA NO DEBATE, REFLECTIDA ANTERIORMENTE”.-

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose 
as seguintes intervencións:

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, defende 
a moción presentada coa motivación reflectida nela.-

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ,  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta que 
votarán  a  favor.  Queremos  que  se  faga  de  inmediato  e  se  realice  un  proxecto 
complementario de acordo coa moción do grupo socialista.-

O  Voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ  BASANTA, 
manifesta estar de acordo.-

O señor alcalde-presidente,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, intervén dicindo que están de 
acordo coa moción explica a demora sufrida por este porque non era viable PP. Como 
levaba sen dragar 30 anos fíxose un dragado urxente para que puideran navegar os barcos. 
Considero que si estamos a que se redacte un novo proxecto que modifique o anterior o 
único que faremos é demorar opor mais tempo a execución. Propoño que se faga unha 
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tramitación  paralela  das  dársenas  para  non interromper  o  proceso  de  adxudicación  e 
execución das canle da ría.-

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén 
dicindo que é unha irresponsabilidade que se faga un dragado que ten carácter de urxencia 
e que se demore mais dun ano.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, e por unanimidade dos once señores/as concelleiros/as 
asistentes, queda proclamado o seguinte ACORDO:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  24/01/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

13.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  PSdeG-PSOE  (R.E.  Nº  20130116/225)  EN  APOIO  AOS 
AFECTADOS  POLA  ADQUISICIÓN  DE  PARTICIPACIÓNS  PREFERENTES  E  DÉBEDA 
SUBORDINADA.- 

Dáse  conta  do  ditame  emitido  pola  comisión  informativa  permanente  de  Asuntos 
Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 24 de xaneiro de 
2013, e xa que logo, intervén a renuncias amosada pola Voceira do grupo municipal 
socialista, non se reflicte o contido da moción, senón a proposta da alcaldía nos termos 
seguintes:

PROPOSTA DA ALCALDÍA

SEGUNDO  TEXTO  DO  ESCRITO   CO  REXISTRO  DE  ENTRDA  NÚMERO  246  DE  DATA 
17/01/2013, ASINADO POLA PLATAFORMA DE AFECTADOS PARTICIPACIÓNS PREFERENTES 
E SUBORDDINADAS DA MARIÑA” 

MOTIVACIÓN:
Dende a plataforma xa levamos varios meses de loita, de un día para outro vimos 
como  o  noso  diñeiro,  os  nosos  aforros  de  toda  unha  vida  de  esforzo  e  traballo  
desaparecian.
Fomos  enganados  e  estafados  por  Novagalicia  Banco,  os  seus  traballadores  
axudándose  da  nosa  confianza  vendéronos  un  produto,  segundo  eles,  totalmente  
seguro e fiable que resultou ser completamente unha trampa na cal están, a día de  
hoxe, atrapados o noso diñeiro e os nosos aforros.
Vendían o produto como un prazo fixo, pero coa vantaxe de que che podían pagar un  
pouco máis de xuros (en moitos casos ata iso era mentira, pois pagaban os xuros a un  
2%, 3%, como un prazo normal) e ademais poderías dispoñer do diñeiro en calquera  
momento se che fixese falta, tan só avisando con 10/15 días de antelación e, segundo  
eles, o capital era totalmente garantido ó vencemento. Na maioría dos casos vendíase 
o produto por un prazo de 3 ou 5 anos.
Pero nada de isto era certo, estábamos metendo o noso diñeiro nun produto de alto  
risco  e  de  carácter  perpetuo,  soamente  adecuado  para  persoas  con  “altos  
coñecementos” financeiros.
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Niguén fixo nada por remedialo e tanto o Goberno como a Xunta de Galicia, Banco  
de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores, etc., permitiron a venta deste  
produto  a persoas  traballadoras  e  de  clase  obreira,  moitas  sen  apenas  estudios  e  
moito menos, coñecementos financeiros. En definitiva, persoas aforradoras que non 
tiñan nin idea de onde estaban a meter o seu diñeiro.
Que persoa no seu san xuízo invertería neste produto se lle contan realmente o que  
era?. NINGUÉN.
A día de hoxe estamos nunha situación moi difícil, houbo xente que puido recuperar  
os seus aforros mediante a vía arbitral, pero a gran maioría segue á espera dunha  
solución que, a día de hoxe, non existe. Nesta situación xa desesperante, vimos como  
o  goberno  negociaba  con  Bruxelas  para  que  se  lle  concedera  a  axuda  á  Banca  
española;  negociaron  que  teríamos  que  aportar  o  40% dos  nosos  aforros  para  a  
reestruturación bancaria…encima de ser enganados por eles, ter que axudarlles! É  
algo verdadeiramente  indignante!.  Por riba vemos como o 60% restante o queren  
pasar a accións dun banco que nin sequera cotiza en bolsa, e que a día de hoxe está  
en números roxos, é dicir, que no queren deixar “SEN NADA”.
Por todo iso queremos promover a seguinte iniciativa nos concellos da Mariña para 
instar á Xunta de Galicia e o Goberno a que poñan unha solución o antes posible a  
este gran problema que afecta a moitos mariñáns.
Dende  a  plataforma  queremos  solicitar  que  no  seguinte  pleno  do  concello  sexa  
elevada esta proposta a votación e, no caso de ser aprobada, se traslade ao organismo  
competente os seguintes acordos:

PARTE RESOLUTIVA CO SEGUINTE TEXTO:

1º.-  INSTAR Á XUNTA DE GALICIA a que a vía arbitral siga existindo, e que o faga ó  
mesmo ritmo que antes das eleccións do 21 de Outubro.-
Pasaron  de  realizarse  sobre  200  laudos  diarios  antes  das  eleccións,  a  verse  moi  
diminuído  o  caso  de  persoas  chamadas  para  resolver  o  problema  por  esta  vía  
actualmente.-

2º.- INSTAR Á XUNTA DE GALICIA a que informen das solicitudes de arbitraxe que poda  
haber rexeitadas por Novagalicia Banco, a día de hoxe hai xente que ten presentada  
a  solicitude  dende  fai  meses  e  non  obtén  unha  resposta  nin  favorable  nin  
desfavorable.  Isto  xa está a causar  desesperación,  a xente  necesita  unha  resposta  
para poder emprender se así o desexa outra vía, como pode ser a xudicial.-

3º.-  INSTAR  AO  GOBERNO  CENTRAL  a que  todo  aquel  afectado  por  preferentes  e  
subordinadas que queira emprender a vía xudicial poda facelo acolléndose á xustiza  
gratuíta (independentemente da súa situación persoal).-
Neste  tema  tamén  nos  vemos  afectados  se  queremos  emprender  esta  vía  polo 
importante incremento de taxas aprobadas polo goberno para este novo ano.-

4º.- INSTAR AO GOBERNO CENTRAL A que derrogue o Real Decreto 24/2012 no cal se  
aplica a quita a este tipo de productos e se obrigue a Novagalicia Banco a devolver o  
100% do invertido tanto en preferentes como subordinadas.-

5º.-  Que se dea traslado aos organismos  competentes  (Xunta de Galicia,  Goberno  
Central, Grupos Parlamentarios) dos anteriores acordos”.-
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A  continuación  o  señor  alcalde-presidente,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  explica  o 
proceso da moción. Hai unha das tres opartes nas que non estou de acordo, concretamente 
a que afecta á gratuidade da xustiza, cremos que é un bo medio o sistema de arbitrio, no 
demais estamos de acordo e solidarizámonos co problema.-

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén 
dicindo que quede claro os motivos da retirada da nosa moción, estando de acordo co 
fondo do asunto, respectando o contido dos argumentos da plataforma y co fondo do 
asunto,  crendo que miles de persoas foron enganadas polas entidades financeiras con 
colectivos  moi  afectados  por  esa  oferta  enganosa.  O  mínimo  que  se  pode  facer  é 
ofrecerlles unha xustiza gratuíta para a súa defensa.- 

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta estar a 
favor  e apoia integramente a proposta da alcaldía tal e como está en base aos criterios da 
plataforma.-

O  Voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG, XAN  CARLOS  GONZÁLEZ  BASANTA, 
manifesta estar de acordo punto por punto, que se castigue aos estafadores e se lle pague 
aos  estafados.  Crítica  as  decisións  e  actuacións  do  goberno do  Estado en  relación a 
negociacións en Castela A Mancha.  Segue habendo asesores externos que van dirixir 
quen ten dereito a recuperar todo o importe e quen non-

O  señor  alcalde-presidente,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  intervén  dicindo  que  a 
intención da plataforma era non politizar o tema. A gran maioría estaba enganada pero 
outra non o estaba e confiaba nese produto. Pero eu estou a favor de toda a xente que foi 
enganada.-

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén 
dicindo que discrepa da súa opinión. ¿Quen ía poñer os seus cartos neste tipo de produto 
se en realidade soubese o risco que entrañaba ?

O Voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ  BASANTA, 
manifesta que este tipo de producto estaba para a xente entendida pero meteuse a todo o 
mundo. Beneficia á banca soamente, de aí ven a estafa.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, e por unanimidade dos once señores/as concelleiros/as 
asistentes, queda proclamado o seguinte ACORDO:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  24/01/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

14.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  UNIFOZ  (R.E.  Nº  20130124/455)  EN  APOIO  Á 
PLATAFORMA DE AFECTADOS POLOS ABUSOS DO MERCADO ELÉCTRICO.- Dáse conta 
do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de 
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Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 24 de xaneiro de 2013, que no seu 
literal indica:

“A proposta do voceiro do grupo municipal  D. XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ)  e,  
trala oportuna declaración de urxencia acadada por unanimidade dos oito 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 da seguinte:

MOCIÓN APOIO Á PLATAFORMA DE AFECTADOS
POLOS ABUSOS DO MERCADO ELÉCTRICO

Debido os reiterados abusos que as compañías eléctricas coa complicidade das distintas 
administracións  veñen realizando cos cidadáns, en canto a:

-Non recibir a factura cada mes ou cada dous meses.
-Lecturas estimadas ou incluso consumos nos que non se especifican as lecturas.
-Aplicación irregular dos aumentos das tarifas de peaxes.
-Cambios do contador non acordes á normativa.
-Cortes de subministro irregulares.
-Facturacións desproporcionadas, etc.

Por todo o anteriormente exposto, o grupo municipal de Unifoz, solicita do Pleno da  
Corporación Municipal a aprobación dos seguintes acordos:
1.- Apoio á Plataforma de afectados polos abusos do mercado eléctrico.
2.- Instar ao Parlamento de Galicia, para que este inste á Consellería de Industria a  
que tome as medidas oportunas para vixiar, inspeccionar, e facer cumprir a lei que  
regula estas este sector e de forma especial os dereitos dos consumidores.
3.- Solicitar á Consellería de Industria a documentación e a autorización de uso por  
parte  da  Xunta  de  Galicia  ou  do  Centro  Meteorolóxico  do  estado  dos  novos  
contadores dixitais instalados no concello , a fin de verificar que dichos contadores  
cumpren coa normativa obrigatoria xa que é responsabilidade do abonado, neste caso  
o concello de Foz.
Tralo debate,  no que non se producen intervencións,  agás as de pronunciamento do 
sentido do voto,  en votación ordinaria,  e por unanimidade dos oito concelleiros/as que 
a compoñen, resulta proclamado o seguinte ditame:
 DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ”.

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose 
as seguintes intervencións:

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, defende a moción 
presentada e solicita que se cumpran as obrigas e que se vixíe á Consellería de Industria.-

A  Voceira  do  grupo  municipal  PSdeG-PSOE,  ROSA  MARÍA  PÉREZ  GRADAILLE, 
manifesta estar de acordo coa moción e demanda que se cumpra co seu contido.-

O  Voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ  BASANTA, 
manifesta estar de acordo, as eléctricas son as que mandan, e di que non hai goberno que 
defenda á xente.-

O señor alcalde-presidente,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta estar de acordo coa 
moción.
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Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria e, por unanimidade dos once señores/as concelleiros/as 
asistentes, queda proclamado o seguinte ACORDO:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  24/01/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

15.-  MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE (R.E. Nº 20130124/452) PARA ESIXIR QUE SE 
APLIQUEN  AS  CONSECUENCIAS  ECONÓMICAS  DERIVADAS  DA  APROBACIÓN 
DEFINITIVA DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE FOZ.- Dáse 
conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios 
de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 24 de xaneiro de 2013, que no 
seu literal indica:

“ A proposta da voceira do grupo municipal ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PSdeG-PSOE) 
e, trala oportuna declaración de urxencia acadada por unanimidade dos oito 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 da seguinte:

MOCIÓN PARA ESIXIR QUE SE APLIQUEN AS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS 
DA APROBACIÓN DEFINITIVA DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE 

FOZ.-
Tal e como prevé o artigo 123.1.h da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do 
Réxime  Local,  en  relación  co  artigo  64.2.k  da  Lei  5/1997,  de  22  de  xullo,  de  
Administración Local de Galicia, a aprobación da plantilla de persoal e da relación de 
postos de traballo son atribucións do Pleno das Corporacións Municipais.
Polo Pleno da Corporación Municipal acordouse a aprobación definitiva da Relación de  
Postos de Traballo (RPT) do Concello de Foz con data 25 de febreiro de 2010, acordo no  
que se establecen determinadas consecuencias económicas a aplicar de xeito progresivo 
no tempo, alcanzando plenos efectos en catro anos.
Durante os anos 2011 e 2012 se deu cumprimento ao citado acordo plenario, abonando 
aos  traballadores  incluídos  na  RPT  do  Concello  as  subas  correspondentes  a  tales  
anualidades.  
Recentemente, o Grupo Municipal Socialista de Foz tivo coñecemento da intención do 
Alcalde e do Equipo de goberno de non abonar aos traballadores do noso Concello a  
suba  correspondente  por  dito  concepto  para  o  ano  2013,  pois  así  o  manifestaron 
abertamente nunha reunión mantida cos mesmos.  
O argumento esgrimido polo Alcalde para xustificar a súa intención de non abonar ditas  
consecuencias económicas aos traballadores é o de sempre: a falla de fondos. Polo que,  
dende o noso Grupo, o instamos para que deixe de gastar varios miles de euros en 
contratar a empresas externas ao Concello para realizar traballos como a xardinería,  
que  dende sempre se  realizaron polos  traballadores  municipais,  e  que cumpra coas  
obrigas económicas correspondentes aos traballadores do Concello, que consideramos  
prioritarias.  
Dado que os traballadores da Administración Pública en xeral e, polo tanto, tamén os do  
noso Concello, xa veñen de sufrir unha baixada de entorno a un 5% do seu soldo e a  
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recente  supresión  da  paga  extra  de  Nadal,  e  en  vista  de  que  a  maioría  deles  son  
“mileuristas”, ou ben o seu salario é mesmo inferior aos mil euros mensuais, dende o  
Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Foz, esiximos que se dea cumprimento ao acordo  
plenario  sinalado  e  se  proceda  ao  abono  aos  traballadores  da  suba  prevista  na  
aprobación da RPT para o ano 2013.
Por último, puntualizar que o noso Grupo Municipal considera que o abono de dita suba 
é procedente a pesar do previsto no artigo 22 apartado 2º da Lei 17/2012, de 27 de  
decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2013, que establece que “No ano  
2013, as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán experimentar  
ningún incremento respecto ás vixentes a 31 de decembro de 2012 (…)”.
Posto que o mesmo artigo 22 no seu apartado 7º dispón que “O disposto nos apartados  
anteriores debe entenderse sen prexuízo das adecuacións retributivas que, con carácter  
singular  e  excepcional,  resulten  imprescindibles  polo  contido  dos  postos  de 
traballo(…)”.  Consideramos,  pois,  evidente  que  nos  atopamos  ante  un  suposto 
excepcional e xustificado, dado que o acordo plenario polo que se aproba a Relación de  
Postos de Traballo do Concello de Foz reviste a peculiaridade de ser de data (25 de  
febreiro de 2010) notablemente anterior á citada norma, con independencia de que no  
mesmo se prevea a aplicación progresiva das súas consecuencias económicas durante os  
catro anos seguintes á súa aprobación, e, polo tanto, o seu incumprimento causaría un 
gravame aos traballadores incluídos na RPT de imposible reparación. Sen esquecer que,  
no  seu  día,  os  informes de Secretaría  e  Intervención Municipais  xa contiñan certos  
reparos  en  relación  a  dita  aplicación  progresiva  das  consecuencias  económicas  
derivadas da aprobación da RPT. Fundamento (o do artigo 22.2º da Lei 17/2012, de 27  
de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2013) que, por outra parte, se  
podería  considerar  de  dubidosa  constitucionalidade  a  tenor  do  artigo  9.3  da  Carta 
Magna que establece “a irretroactividade das disposicións sancionadoras ou restritivas  
de  dereitos  individuais”.  Na  mesma  liña,  interesamos  a  coherencia  en  relación  ao  
acontecido o pasado ano 2012, cando baixo unhas circunstancias e un contexto legal  
prácticamente idéntico se xustificou a existencia de dita excepcionalidade para proceder  
ao pago da suba correspondente por dito concepto.  
Por todo o exposto, o  Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Foz, somete para a súa  
aprobación a adopción dos seguintes ACORDOS: 

1. Que  se  leven  a  cabo  as  modificacións  orzamentarias  necesarias  para  dar  
cobertura, durante todo o exercicio 2013 e con efectos dende o 1 de xaneiro, á 
aplicación  das  consecuencias  económicas  derivadas  da  aprobación  da  
Relación de Postos de Traballo do Concello de Foz.

2. Que se proceda a abonar aos traballadores incluídos na Relación de Postos de  
Traballo do Concello de Foz a suba do 30% prevista como consecuencia da  
aprobación da dita Relación para o terceiro ano (2013), dando cumprimento  
ao acordo do Pleno desta Corporación Municipal de data 25 de febreiro de  
2010.

Coa venia  da  presidencia intervén o secretario  manifestando que a competencia na  
proposta de modificación ou elaboración de proxecto de orzamentos corresponde ao 
alcalde, sendo esta irrenunciable, polo que non poden acadar acordo de obrigar a unha  
competencia que lle é exclusiva.-
No debate prodúcense as seguintes intervencións:
O concelleiro do grupo municipal  UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,  manifesta que 
votarán a favor, entendendo que a parte resolutiva é de instar ao alcalde.-
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Do mesmo xeito pronúnciase o señor concelleiro do grupo municipal  MIXTO-BNG, XAN 
CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, manifestando estar de acordo co contido da moción.-
O alcalde-presidente,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta estar en contra porque xa  
no seo do grupo municipal do PP se tomou outra decisión, debido a que o concello non 
pode asumir nos orzamentos a suba de cerca de cen mil euros pola aplicación da RPT,  
sendo a situación económica a que é. Estou defendendo os intereses do concello e sería  
totalmente irreal aplicar esta suba na situación na que estamos. Podemos ter moitos 
problemas  por  pagarlles  aos  empregados  este  diferencial  dada a  precaria  situación 
económica na que nos atopamos derivado pola falla da aprobación do plan de axuste.-
Debatido suficientemente o señor presidente somete a proposta contida na moción a 
votación ordinaria co resultado seguinte:

 votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos 
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo  
municipal MIXTO-BNG.-

 votos en contra tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.-
Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN  DA  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  PSdeG-PSOE  PARA  ESIXIR  QUE  SE 
APLIQUEN AS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DA APROBACIÓN DEFINITIVA 
DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE FOZ, INSTANDO AO ALCALDE 
A QUE O FAGA NOS PROPIOS TERMOS DA MOCIÓN”.

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose 
as seguintes intervencións:

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, defende 
a moción presentada e critica a actuación do goberno municipal.-

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ,  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta estar 
de acordo co contido, co fondo da proposta, de algo que xa está aprobado, non é unha 
suba  de  salarios  é  unha  débeda.  Propoño  que  quede  pendente  e  que  se  trate  vía 
presupostos.  Preocúpalles  a  fachada  cara  á  galería  ao  equipo  de  goberno,  mais  que 
resolver os problemas. Crítica os gastos nas festas pola mala xestión do goberno de hoxe.-

O  Voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ  BASANTA, 
manifesta estar de acordo ao cen por cento que se cumpra co compromiso, é unha débeda 
que se tiña e estamos a falar de salarios, o custe da crise pasa aos mesmos e aos bancos, ás 
débedas dos bancos como si nada.-

O  señor  alcalde-presidente,  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  intervén  dicindo  que  é 
competencia da alcaldía,  é verdade que estaba consignada no Pleno do ano 2010 e a 
primeira  aplicación  que  se  fixo  foi  no  ano  pasado.  Nós  imos  votar  en  contra  por 
responsabilidade política, dispoñemos de oitocentos mil euros menos no orzamento deste 
ano para gastos,  negociado nos orzamentos pasados,  xa lles dixen que non se poden 
afrontar máis gastos. Sí que é verdade que o imos discutir nos Orzamentos. Creo que é 
valente dicilo hoxe subirlles se despois non podemos pagalo, cando foi a productividade, 
é certo que se están a producir recortes nos empregados públicos pero é o que se ten que 
cumprir. ¿Cren que é gusto do alcalde non pagar aos traballadores cen mil euros? Non 
sabíamos as circunstancias que hoxe íamos ter de crise. A realidade é esa e hai realidades 
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non hai contas da leiteira. Non nos podemos permitir subir cen mil euros aos empregados 
do concello porque a situación é moi complexa.-

A  Voceira  do  grupo  municipal  PSdeG-PSOE,  ROSA  MARÍA  PÉREZ  GRADAILLE, 
manifesta que nós non estamos para defender política de galería, senón para defender os 
dereitos do veciños e dos empregados públicos do concello, o ques e debe e prescindir de 
aqueles gastos que non son necesarios e con iso financiar o dereito dos traballadores a esa 
débeda que se lles debe pagar. Non queremos que se xogue cos dereitos dos funcionarios 
que xa se lles prexudicou bastante.-

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ,  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta que 
nós  non imos repetir,  hai  boa vontade e  o que se  pode facer  é chegar  a  unha parte 
intermedia.  Desde UNIFOZ estamos dispostos a traballar cos orzamentos para que os 
traballadores conserven ou perdan o menor poder adquisitivo posible.-

O  Voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZÁLEZ  BASANTA, 
manifesta que os salarios son intocables e esto está provocado polos que no seu día 
acadaron os acordos que limitan ese pago.-

O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta que o maior ataque a 
esta suba de salarios foi o non haberse acollido ao plan de pago a provedores. Imos ter 
dous anos sen liquidez. Vostedes dirán que si, que está moi ben pero o certo é que son as 
consecuencias de non haberse acollido ao plan. Non está o concello para aplicar esta suba, 
repercútese a do ano pasado e a deste ano non pode ser, só se chega a afrontar o pago das 
retribucións do ano pasado.-

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, cita as cantidades 
de gastos,  tales  como festas  do berberecho,  etc.  que  resultarían factible  reducir  para 
afrontar o pago deste dereito dos traballadores.-

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria e, xa que logo, polos membros da oposición se solicita 
que  quede encima da Mesa,  vótase  esta  última alternativa solicitada,  producíndose o 
seguinte resultado:

-  Votos  a  favor  sete,  tres  do  grupo  municipal  PSdeG-PSOE;  tres  do  grupo 
municipal UNIFOZ e un do grupo municipal MIXTO-BNG.-

- Votos en contra, catro dos concelleiros/as do grupo municipal PP.

Consecuentemente  queda  proclamado  polo  señor  presidente  o  acordo  acadado,  deste 
xeito:

DEIXAR  O  ASUNTO  PENDENTE  SOBRE  A  MESA  AO  ABEIRO  DO  ESTABLECIDO  NO 
ARTIGO 92 DO ROF APROBADO POLO REAL DECRETO 2568/1986, DO 28 DE NOVEMBRO.-

16.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes:

GRUPO MUNICIPAL PS   de G-PSOE   

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE
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1.- Que se vele polo mantemento das instalación das Piscinas municipais debido ás fortes 
queixas de veciños e usuarios polo descoidada que está, a pesares do aumento de taxas.-

2.- Indicadores de ferro distribuídos polo concello,  revisar todos e por en condicións 
debido ao deterioro dos mesmos.-

3.- Instalación dun control de velocidade na estrada de Mañente, porque se queixaron os 
veciños que pasan coches a gran velocidade.-

GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ

1.- Colexio do Cantel, para que poña sinalización do Centro nesa rúa.-

2.- Colexio do Cantel, que se poña un aparcamento para praza de diminuídos.-

3.- Crear unha comisión especial cos membros ou Voceiros dos grupos políticos para 
analizar os múltiples reparos de Intervención.-

GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA

1.- Mantemento de indicadores e alumbrado limpar tajeas das pistas de concentración, 
suxeitar os contenedores para que non os leve o vento.-

Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes:

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE   (  GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE)  

1.- ¿Cal é o importe de mantemento dos colexios de primaria? 

Contesta  o  alcalde-presidente  JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA,  que  xa  lle  contestará  no 
próximo Pleno.-

2.- ¿Cánto ingresou o concello de Foz no ano 2012 por todos os conceptos?

Contesta o alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA  que xa ten o estado resume da 
liquidación de ingresos que foron 5.345.682,09 € de exercicio corrente e 535.000,00 € de 
exercicios pechados.-

3.- ¿Empregan algún criterio particular para apagar farolas do alumbrado público? Xa que a 
opinión dos veciños é que se apagan dun modo arbitrario.-

Contesta o alcalde-presidente  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA que se apaga unha si e outra 
non.-

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ)  

1.- ¿Polo pago a xustificar de 3.500,00 € que se estendeu para alfombras florais do Carmen 
2012? Esa factura do provedor  non a entendemos.-

Contesta o alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, que ese foi o pago que se fixo 
das flores, o que aporta o concello para adorno das rúas.-
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2.- Que se nos diga  sobre a Festa Normanda, en base ao grupo Taramis ¿Cánto lle custou ao 
concello de Foz?

Contesta o alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA  la Caixa dona 6.000,00 euros 
para o grupo Taramis e non hai mais.-

3.- Mensajeros  de la  Paz,  ¿Axústase á  subvención deste  tipo? Vemos  unha factura de 
18.000,00 € para servizos varios.-

Contesta o alcalde-presidente  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,  si se axusta e ainda quedan 
outros 75.000,00 para esta finalidade.-

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG)  

1.- ¿Ten coñecemento de algún poboado de asentamento tras a sala Bahía?

Contesta o alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, había unha caravana con dúas 
persoas e ordenáselles quitala, creo que agora xa non están.-

2.- Do pago do IBI da Igrexa suxeitos a IBI, ¿Xa teñen feito ese inventario?

Contesta o alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, creo que non.

Concluído o anterior, ás once horas e trinta e cinco minutos,  non sendo outro o obxecto 
da convocatoria, o señor alcalde titular levanta a sesión no lugar e data ao principio 
indicados, estendéndose a presente acta para constancia, de todo o que, como secretario, 
certifico.-

O secretario, O alcalde,

Vicente Pastor Martínez     Javier Jorge Castiñeira

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
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