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 No salón de plenos do 

concello  de Foz, sendo as 

vinte horas do día vinte e cinco 

de outubro de dous mil doce, 

reúnese en sesión ordinaria e 

primeira convocatoria, o Pleno 

deste concello, baixo a 

presidencia do señor alcalde 

titular don Javier Jorge 

Castiñeira, coa asistencia dos 

señores/as concelleiros/as  

relacionados/as ao marxe, 

actúa  de interventor o 

habilitado estatal Luis Ramón 

Vázquez Parga, e actúa  de se-

cretario o habilitado estatal Vi-

cente Pastor Martínez que da 

fe do acto.- 

 

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida celebración da sesión (os 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, 

cursado xuntamente coa convocatoria, producíndose o desenvolvemento da sesión e 

correlativa adopción de acordos, nos termos seguintes:-  

Previamente prodúcense as seguintes intervencións: 

O señor alcalde D.  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA da os parabéns a D. JOSÉ RAMÓN VAL 

ALONSO por ser que obtivo a súa acta de deputado ao Parlamento de Galicia nas 

pasadas eleccións do día 21 de outubro pasado.- 

Así mesmo, D. XAIME CANCIO RODRÍGUEZ da os parabéns a D. JOSÉ RAMÓN VAL 

ALONSO pola acta de deputado ao Parlamento de Galicia, así como a D.  JAVIER JORGE 

CASTIÑEIRA polos resultados electorais obtidos polo partido PP ao que representa.- 

Igualmente, D. XAIME CANCIO RODRÍGUEZ formula unha queixa respecto da hora de 

convocatoria do Pleno ordinaria, xa que entende que debera ser convocado para as 

20:30 horas como está establecido por acordo do Pleno, sendo contestado polo señor 

alcalde que debeuse producir un erro na transcrición da convocatoria o que será 

emendado en sucesivas convocatorias, non me din conta ata hoxe manifestou o 

rexedor.- 
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1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DAS DÚAS ACTAS DAS SESIÓNS 

ANTERIORES EXTRAORDINARIAS DE DATA 25 DE SETEMBRO DE 2012.- 

Por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as asistentes acórdase prestar 

aprobación ás dúas actas das sesións anteriores extraordinarias de data 25 de setembro 

de 2012, en todos os seus extremos e nos seus propios termos, coa excepción que se 

reflicte de seguido: 

Respecto da acta que comezou ás vinte horas (Pleno supletorio do ordinario) polo 

Voceiro do grupo municipal UNIFOZ D. XAIME CANCIO RODRÍGUEZ se manifesta que 

non se recolle unha intervención efectuada polo alcalde da orde do día, así: 

No punto no que se falaba do asunto no que se ía conceder unha axuda a Mensajeros de 

la Paz, o señor alcalde interveu dicindo que “esa axuda establecía un compromiso de 

que polo menos a xestión do asilo seríao por cinco anos e que ademais se manterían os 

mesmos postos de traballo que se están a empregar agora”, continúa o señor Cancio 

que se trata da mesma proposta que faría o concelleiro do BNG, que sen embargo na 

acta non está recollido e a nós nos gustaría que eso se recollese na acta  

O señor alcalde D.  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA acepta esa inclusión na acta formulada a 

pedimento do señor Cancio, dicindo que como se está a elaborar o convenio para 

outorgamento da correspondente axuda económica nese convenio reflectiranse eses 

detalles, sen prexuízo de facelo constar na acta como pide o señor concelleiro.- 

 

2.- EXPEDIENTE Nº 21 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DOS ORZAMENTOS 2012.- 

Polo secretario da corporación municipal dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 18 de outubro de 2012, que no seu literal indica: 

 

“Dada conta da proposta da alcaldía, modificada de conformidade co acordo acadado pola 

Xunta de Voceiros celebrada en data 3 de outubro de 2012, en relación ao  expediente que se 

reflicte no epígrafe, que é defendida polo alcalde e cuxo texto é como sigue: 

PROPOSTA DE ALCALDÍA 

APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 21/2012 

Visto o expediente incoado por esta Alcaldía para a aprobación do expediente de modificación 

de crédito número 21 do Orzamento Xeral de 2012 e tendo en conta os seguintes antecedentes 

de feito: 

 Que na Memoria de Alcaldía xustifícase o motivo da tramitación deste expediente mediante 

unha relación das partidas do Estado de Gastos que precisan crearse ou aumentarse, coa 

finalidade de facer fronte aos gastos que de xeito inescusable terán lugar de aquí ata o 

remate do exercicio, posto que ditas partidas, entre outras, víronse afectadas polo 

expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 1/2012, e a elas foron imputados 

gastos do exercicio anterior, de xeito que o remanente que restou non é previsible que 

abonde para cubrir as necesidades do ano. 

 Que o importe total da proposta de modificación que formula a Alcaldía ascende á 

cantidade de douscentos cincuenta e oito mil oitocentos sesenta euros e oitenta e oito 

céntimos (258.860,88 €), e finánciase cunha transferencia de crédito que provén de créditos 

previstos para cubrir o gasto que se derivara das retencións na participación nos ingresos 

do estado que tivera lugar como consecuencia do anticipo de fondos que realizase ente 

estatal para o pago a provedores vinculado ao Real decreto lei 4/2012, de 24 de febreiro, 

que en definitiva non vai ser imputado ao orzamento, unha vez comunicada ao concello o 
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informe da IGAE de data 24 de agosto de 2012 (NRE 4366/2012, de 30 de agosto) que 

establece como deben ser contabilizadas ditas retencións. 

 

Visto o informe de Intervención emitido o día 13 de setembro de 2012 e considerando os 

seguintes fundamentos xurídicos: 

 Os artigos 179 e 180 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se 

aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, que regulan os 

expedientes de transferencias de crédito, que se complementan nos artigos 40 a 42 do Real 

Decreto 500/1990 do 20 de abril, polo que se aproba o Regulamento Orzamentario e nas 

Bases de Execución do Orzamento. 

 O artigo 179.2 e 4 do Texto Refundido citado, que atribúe competencia ao Concello Pleno 

para a aprobación deste expediente, ao que lle resultan de aplicación as normas sobre 

información, reclamacións e publicidade do Orzamento Xeral. 

 

De conformidade co exposto proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 

acordo: 

 

PRIMEIRO. - Aprobar con carácter inicial o expediente número 21/2012 de modificación do 

Orzamento Xeral de 2012 por importe de douscentos cincuenta e oito mil oitocentos sesenta 

euros e oitenta e oito céntimos (258.860,88 €), e, polo tanto a transferencia de crédito entre 

partidas que afectan a créditos de distinta área de gasto, segundo se detalla nas táboas que de 

seguido se reflicten: 
ALTA POR TRANSFERENCIA. 

 
ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
ACTUAL 

MODIFICACIÓN DEFINITIVO 

161.22718 Abasto, saneamento e depuración augas. 

Contrato servizo depuración augas residuais 

450.000,00 89.360,88 539.360,88 

162.22712 Recollida de lixo. Contrato depósito e 
tratamento de lixo en planta de Sogama 

250.000,00 70.000,00 320.000,00 

165.22100 Alumeado público. Subministro de enerxía 

eléctrica 

300.000,00 30.000,00 330.000,00 

233.143 Asistencia a dependentes. Retribucións 
outro persoal 

0,00 17.500,00 21.000,00 

233.16002 Asistencia a dependentes. Seguridade social 

outro persoal 

0,00 7.500,00 9.000,00 

233.22722 Asistencia a dependentes. Contrato xestión 
do servizo de axuda no fogar 

207.000,00 17.000,00 224.000,00 

321.22100 Educación preescolar e primaria. 

Subministro de enerxía eléctrica 

33.000,00 3.500,00 36.500,00 

333.22100 Museos e artes plásticas. Subministro de 
enerxía eléctrica 

17.000,00 5.000,00 22.000,00 

335.22620 Artes escénicas. Actuacións culturais 29.000,00 12.000,00 41.000,00 

341.22707 Promoción e fomento do deporte. Contrato 

servizo escolas deportivas municipais 

25.000,00 2.000,00 27.000,00 

341.489 Promoción e fomento do deporte. 

Transferencias correntes a familias e 

institucións sen ánimo de lucro 

39.800,00 5.000,00 44.800,00 

Total expediente de modificación de créditos 21/2012 258.860,88 

 
BAIXA POR TRANSFERENCIA 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

ACTUAL 

MODIFICACIÓN DEFINITIVO 

011.911 Débeda pública. Amortización 

préstamos a l/p de entes do 

sector público 

258.860,88 -258.860,88 0,00 

Total expediente de modificación de créditos 21/2012 -258.860,88 
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SEGUNDO. - Expoñer este expediente ao público mediante anuncio inserto no taboleiro de 

edictos do Concello e no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de quince días hábiles, 

durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.  

 

Se durante este período non se presentarán alegacións polos interesados, entenderíase que a 

modificación de crédito foi definitivamente aprobada; no caso contrario, o Pleno disporá dun 

prazo dun mes para resolver as alegacións presentadas. 

 

Aprobada definitivamente polo Pleno do Concello, dita modificación do Orzamento será 

publicada, resumida por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, tal e como establecen os 

artigos 70.2, en relación co artigo 112.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de 

Réxime Local, e o artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo polo que se aproba o Texto 

Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.  

 

Simultaneamente a este envío, remitirase copia do expediente á Comunidade Autónoma e á 

Administración do Estado 

Foz, 13 de setembro de 2012. 

O Alcalde, 

Asdo. Javier Jorge Castiñeira. 

Tralo debate no que non se producen intervencións, agás as de amosar o sentido de voto de 

cada un dos distintos Voceiros dos grupos políticos municipais, sométese a proposta a votación 

co seguinte resultado: 

Votos favorables cinco, tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP e dous dos 

concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ.- 

Votos en contra ningún.- 

Abstencións tres, dúas das concelleiras do grupo municipal PSdeG-PSOE e unha do concelleiro 

do grupo municipal MIXTO-BNG.- 

Consecuentemente, resulta proclamado o acordo de ditaminar favorablemente a proposta da 

alcaldía nos seus propios termos, propoñendo ao Pleno do concello que resolva o 

procedente”.- 

 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente defendendo a proposta reflectida, ordena 

entrar no debate do asunto producíndose as seguintes intervencións: 

O Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don JOSÉ RAMÓN VAL ALONSO, 

intervén pronunciándose a favor da súa a probación despois de ver que foi aceptada a 

proposta de suprimir a partida de gastos para festas.- 

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifestando 

estar a favor, tendo en conta a modificación aceptada,  temos que recoñecer, segundo dicen 

vostedes, que teñen un déficit nas partidas de festas, e vemos que destinan parte a gastos 

sociais, insistindo no servizo de axuda no fogar o que non está aínda atendido e produce 

pena que non sexa así, critica así mesmo a posta en funcionamento do Plan de Emprego e 

que non se poña ningunha praza de axuda no fogar. É unha insensibilidade doe quipo de 

goberno respecto das persoas mais necesitadas.- 

O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA 

(MIXTO-BNG)  dicindo que vaise abster, se ben corríxese o gasto social non imos votar a 

favor xa que indica que había partidas deficitarias en servizos sociais nos orzamentos e 

non se fixo ningún esforzo neste montante de cartos por non seren presupostos realistas, 
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tampouco vemos ningún esforzo en reducir o gasto de saneamento e recollida de lixo, 

partidas estas maioritarias.- 

En alusión ao señor Cancio intervén o señor alcalde don  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, 

dicindo que insensible o equipo de goberno non é xa que pasar de 25 usuarios a 56 é pouco 

sensible pola súa parte, duplicamos o servizo e dáse para mais de mil horas/mes. Estamos 

na procura de cubrir a praza de axuda no fogar.- 

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, por alusións, 

claro que agora hai mais usuarios, porque estaban estes esperando a que a Xunta concedera 

as subvencións, cando eran os usuarios que xa tiñan o dereito e estaban esperando a ser 

atendidos ata que se lles recoñecera ese dereito.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o resultado seguinte: 

 Votos a favor doce, cinco votos dos concelleiros/as do grupo municipal do 

PP, catro votos dos concelleiros/as do grupo municipal do PSdeG-PSOE e 

tres votos dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ.- 

 Ningún voto en contra.- 

 Abstencións unha do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.- 

Quedando proclamado o acordo de PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN 

INFORMATIVA PERMANENTE DE CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA DE DATA 

18/10/2012 REFLECTIDO ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS 

SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

3.- INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE CUMPRIMENTO DE PRAZOS DA LEI 5/2010, DE 5 

DE XULLO, DE LOITA CONTRA A MOROSIDADE - 3º TRIMESTRE 2012.- 

Polo secretario da corporación municipal dáse lectura ao informe emitido polo interventor 

municipal en data 17 de outubro de 2012, que no seu literal indica: 

 

“Asunto: Emisión de informe sobre cumprimento de prazos Lei 15/2010, de 5 de xullo. 

3º 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. 

- Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real 

Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.  



 

 CONCELLO DE FOZ (LUGO) 

 

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, informe sobre o 

cumprimento dos prazos previstos na 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 
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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 

2º 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. 
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 ENTIDAD: 10  CONCELLO DE FOZ  EJERCICIO: 2012  

TRIMESTRE 3. 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 185,08 197,52 1 2.354,91 24 14.235,62 

  21- Reparación, Mantenimiento y conservación 329,32 278,89 0 0,00 130 33.775,43 

  22- Material, Suministro y Otros 252,45 271,24 3 13.897,93 214 225.925,23 

  23- Indemnización por razón del servicio 417,52 367,69 0 0,00 47 5.247,99 

  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) 30,60 295,00 5 23.541,54 1 624,03 

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 545,22 491,37 0 0,00 9 2.339,45 

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

Total      9 39.794,38 425 282.147,75 
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TRIMESTRE 3. 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 

Periodo 

medio del 

pendiente 
de pago 

Pendientes de pago al final del Trimestre 

Dentro periodo legal 

pago a final del 
trimestre 

Fuera periodo legal 

pago a final del 
trimestre 
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(PMPP) 

(días) 

excedido 

(PMPPE) 
(días) 

Número de 

operacione
s 

 Importe 
total 

Número de 

operacione
s 

 Importe 
total 

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios             

  20- Arrendamientos y Canones 121,81 153,07 28 17.758,22 51 24.874,18 

  21- Reparación, Mantenimiento y conservación 279,58 275,63 79 71.245,93 522 
440.138,3

4 

  22- Material, Suministro y Otros 212,28 215,34 199 
379.481,8

2 
918 

1.564.156,
95 

  23- Indemnización por razón del servicio 145,48 133,10 8 617,26 21 2.781,63 

  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 435,94 456,99 6 31.872,27 63 
187.708,5

9 

Otros Pagos pendientes por operaciones 

comerciales 
            

Sin desagregar 1.450,32 1.449,24 8 4.512,77 63 
126.207,8

8 

Total      328 
505.488,2

7 
1638 

2.345.867,
57 
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 ENTIDAD: 10  CONCELLO DE FOZ  EJERCICIO: 2012  

TRIMESTRE 3. 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 387,59 174 144.313,05 

  Inversiones reales 141,45 10 13.354,36 

  Sin desagregar 1.103,23 52 121.767,41 

Total    236 279.434,82 

 

Os trece señores/as concelleiros/as quedan informados do seu contido.- 

 

 
4.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE 

CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS.- 

Polo secretario da corporación municipal dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 18 de outubro de 2012, que no seu literal indica: 

“Dada conta da proposta da alcaldía, defendida polo alcalde manifestando en relación á 

modificación que contén, que se trata dunha modificación de tipo técnico e se concreta 

unicamente na incorporación da regulación para que a xestión do tributo se poida esixir en 

réxime de autoliquidación, cuxo texto é como sigue: 

 
PROPOSTA DE ESTABLECEMENTO DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO 

DE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 

Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de Economía, 

Facenda e Especial de Contas a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto de 

Construcións, Instalacións e Obras, marcando as pautas oportunas para que sexa o devandito 

órgano colexiado quen adopte finalmente unha proposta concreta que se elevará a debate e 

resolución do Concello Pleno. 
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O único motivo da presente modificación radica na introdución na ordenanza da figura da 

autoliquidación para a súa percepción, de acordo coa habilitación legal do artigo 103 do Real 

Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 

Reguladora das Facendas Locais, que terá a consideración de liquidación provisional, a conta 

da liquidación definitiva que se poda ditar unha vez comprobadas as obras executadas. 

En consecuencia, despois de examinar o expediente tramitado para a modificación da citada 

taxa, e tendo en conta ademais os seguintes fundamentos xurídicos: 

- Os apartados a) e b) do artigo 4.1 e o artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora das Bases do Réxime Local, que atribúen aos Municipios a potestade 

regulamentaria, tributaria e financeira. 

- Os artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 

aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, nos que se regula o 

procedemento para a imposición, ordenación e modificación dos tributos locais a través das 

correspondentes ordenanzas fiscais. 

- O artigo 22.2,e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, 

que asigna ao Concello Pleno competencia para a determinación dos recursos propios de 

carácter tributario. 

- Os artigos 100 a 103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 

aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais onde se regula o réxime 

xurídico do Imposto de Construcións, Instalacións e Obras. 

En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva a seguinte proposta: 

Primeiro. - Aprobar con carácter provisional a modificación da ordenanza fiscal reguladora do 

Imposto de Construcións, Instalacións e Obras, quedando redactados os artigos afectados do 

seguinte xeito: 

 

ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO DE CONSTRUCIÓNS INSTALACIÓNS E OBRAS 

Artigo 5.-XESTIÓN.- 

 1.- De acordo co establecido no artigo 103.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 

de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o 

presente imposto esixirase en réxime de autoliquidación, para o que se empregarán os 

modelos normalizados establecidos ao efecto polo Concello de Foz, debendo o suxeito 

pasivo, no momento de presentar a correspondente solicitude, acreditar o ingreso do 

importe da débeda tributaria, en función do orzamento presentado, sempre que o mesmo 

fose visado polo Colexio Oficial correspondente; coa excepción das obras menores para o 

que se empregarán os módulos do ANEXO ! da Ordenanza Fiscal. 

 2.-Á vista das construcións, instalacións ou obras efectivamente realizadas e do coste 

real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa 

poderá modificar, no seu caso, a base impoñible a que se refire o apartado anterior, 

practicando a correspondente liquidación definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou 

reintegrándolle, no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Segundo.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o presente acordo 

provisional, e a redacción dos artigos modificados da Ordenanza Fiscal, durante o prazo de 

trinta días hábiles, co fin de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as 

reclamacións que consideren oportunas. A devandita exposición ao público anunciarase por 

edicto no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a contar o seu prazo a partir do día seguinte 

a aquel en que se produza a devandita publicación. 

Finalizado o período de exposición pública, o concello adoptará os acordos definitivos que 

procedan, resolvendo as reclamacións que se presentasen e aprobará a redacción definitiva da 

ordenanza. No caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase definitivamente 

adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario. 

Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os provisionais elevados 

automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da modificación, publicaranse no boletín 

oficial da provincial, sen que entren en vigor ata que se leve a cabo a devandita publicación 

Foz, 15 de outubro de 2012. 
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O Alcalde, 

Asdo.: Javier Jorge Castiñeira.. 

Tralo debate no que non se producen intervencións, agás as de amosar o sentido de voto de 

cada un dos distintos Voceiros dos grupos políticos municipais, sométese a proposta a votación 

co seguinte resultado: 

 Votos favorables catro, tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP e un do 

concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.- 

 Votos en contra ningún.- 

 Abstencións catro, dúas das concelleiras do grupo municipal PSdeG-PSOE e dúas 

dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ.- 

Consecuentemente, resulta proclamado o acordo de ditaminar favorablemente a proposta da 

alcaldía nos seus propios termos, propoñendo ao Pleno do concello que resolva o 

procedente”.- 

 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente defendendo a proposta reflectida, ordena 

entrar no debate, no que non se producen  intervencións agás as de sentido de voto polos 

distintos Voceiros, tralo que o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o resultado seguinte: 

 Votos a favor: unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as asistentes.- 

 Ningún voto en contra e ningunha abstención 

Quedando proclamado o acordo de PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN 

INFORMATIVA PERMANENTE DE CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA DE DATA 

18/10/2012 REFLECTIDO ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS 

SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 
5.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 

OUTORGAMENTO DE LICENZAS URBANÍSTICAS.- 

Polo secretario da corporación municipal dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 18 de outubro de 2012, que no seu literal indica: 

“Dada conta da proposta da alcaldía, que é defendida polo alcalde manifestando en relación á 

modificación que contén, que se trata dunha modificación de tipo técnico e se concreta na 

incorporación da regulación para que a xestión da taxa se poida esixir en réxime de 

autoliquidación, aproveitando a ocasión a proposta do departamento técnico de urbanismo 

para facer mais fincapé no texto interpretativo do seu contido, cuxo texto é como sigue: 

 
PROPOSTA DE ESTABLECEMENTO DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 

OUTORGAMENTO DE LICENZAS URBANÍSTICAS. 

Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de Economía, 

Facenda e Especial de Contas a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por 

outorgamento de licenzas urbanísticas, marcando as pautas oportunas para que sexa o 

devandito órgano colexiado quen adopte finalmente unha proposta concreta que se elevará a 

debate e resolución do Concello Pleno. 

O único motivo da presente modificación radica na introdución na ordenanza da figura da 

autoliquidación para a súa percepción, de acordo coa habilitación legal do artigo 27 do Real 

Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 

Reguladora das Facendas Locais, que terá a consideración de liquidación provisional, a conta 

da liquidación definitiva que se poda ditar unha vez comprobadas as obras executadas. 

En consecuencia, despois de examinar o expediente tramitado para a modificación da citada 

taxa, e tendo en conta ademais os seguintes fundamentos xurídicos: 
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- Os apartados a) e b) do artigo 4.1 e o artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora das Bases do Réxime Local, que atribúen aos Municipios a potestade 

regulamentaria, tributaria e financeira. 

- Os artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 

aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, nos que se regula o 

procedemento para a imposición, ordenación e modificación dos tributos locais a través das 

correspondentes ordenanzas fiscais. 

- O artigo 22.2,e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, 

que asigna ao Concello Pleno competencia para a determinación dos recursos propios de 

carácter tributario. 

- Os artigos 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 

aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais onde se regula o réxime 

xurídico das taxas das Entidades Locais. 

En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva a seguinte proposta: 

 

Primeiro. - Aprobar con carácter provisional a modificación da ordenanza fiscal reguladora da 

taxa por outorgamento de licenzas urbanísticas, quedando redactados os artigos afectados do 

seguinte xeito: 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OUTORGAMENTO DE LICENZA DE 

ACTIVIDADE E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS 

Artigo 7.- 

 1.-Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicie a actividade 

municipal que constitúe o feito impoñible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade 

na data de presentación da oportuna solicitude da licenza urbanística, se o suxeito pasivo 

formulase expresamente esta. 

 2.-Cando as obras se iniciaran ou executaran sen ter obtido a oportuna licenza, a taxa 

devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se a 

obra en cuestión é ou non autorizable, con independencia da iniciación do expediente 

administrativo que pode instruírse para a autorización das obras ou a súa demolición se non 

foran autorizables. 

 3.- De acordo co establecido no artigo 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, as 

taxas recollidas na presente ordenanza esixiranse en réxime de autoliquidación, para o que 

se empregarán os modelos normalizados establecidos ao efecto polo Concello de Foz, 

debendo o suxeito pasivo, no momento de presentar a correspondente solicitude, acreditar o 

ingreso do importe da débeda tributaria, a conta da liquidación definitiva que no seu caso 

corresponda. 

 4.-Cando por causas non imputables ó suxeito pasivo, o servizo público ou a actividade 

administrativa ou o dereito á utilización ou aproveitamento do dominio público non se preste 

ou desenvolva, procederá a devolución do importe correspondente. 

 

 5.- Nos supostos de desistir a pedimento do solicitante antes de producirse a 

resolución do expediente de concesión de licenza, procederá a devolución do 50% do importe 

aboado. 

 

Segundo.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o presente acordo 

provisional, e a redacción dos artigos modificados da Ordenanza Fiscal, durante o prazo de 

trinta días hábiles, co fin de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as 

reclamacións que consideren oportunas. A devandita exposición ao público anunciarase por 

edicto no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a contar o seu prazo a partir do día seguinte 

a aquel en que se produza a devandita publicación. 

Finalizado o período de exposición pública, o concello adoptará os acordos definitivos que 

procedan, resolvendo as reclamacións que se presentasen e aprobará a redacción definitiva da 
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ordenanza. No caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase definitivamente 

adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario. 

Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os provisionais elevados 

automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da modificación, publicaranse no boletín 

oficial da provincial, sen que entren en vigor ata que se leve a cabo a devandita publicación 

 
PROPOSTA DO DEPARTAMENTO TÉCNICO: 

 

Supresión do apartado 2 do artigo 2 da Ordenanza, quedando así redactado: 
Artigo 2. 

Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, técnica e administrativa tendente a 

verificar se os actos de edificación e uso do solo a que se refire o artigo 178 da Lei do Solo se 

axustan ás Normas Subsidiarias de edificación e policía, previstas na citada Lei e nas Normas 

Subsidiarias do Concello de Foz. 

 

No apartado b) do artigo 5 quedará redactado do seguinte xeito: 
Artigo 5. 

a) A cota tributaria deste tributo queda determinada por: 

- Unha cantidade única de 6,01 euros sexa cal fora o presuposto da obra 

- Unha porcentaxe do 0,5% sobre o orzamento da obra. Non obstante, no caso 

específico das obras menores o costo de execución non poderá ser en todo caso 

inferior ao que resulte de aplicar os cadros de módulos e prezos unitarios 

recollidos no ANEXO I da presente Ordenanza. 

b) Pola primeira ocupación ou utilización dos edificios e instalacións en xeral e a 

modificación de tales usos, liquidaranse polas seguintes bases: 

- Por m² construído de uso para vivendas, 0,601012 euros (entendéndose 

incluídos os locais complementarios tales como trasteiros, garaxes e sotos) 
- Por m² de uso comercial, 0,420708 euros 

- Por m² de uso industrial, 0,180304 euros 

Modificación do apartado 5 do artigo 7 na redacción reflectida na devandita proposta da 

alcaldía.- 

Foz, 15 de outubro de 2012. 

O Alcalde, 

Asdo.: Javier Jorge Castiñeira. 

Tralo debate no que non se producen intervencións salientables, agás as de amosar o sentido 

de voto de cada un dos distintos Voceiros dos grupos políticos municipais, sométese a proposta 

a votación co seguinte resultado: 

 Votos favorables catro, tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP e un do 

concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.- 

 Votos en contra ningún.- 

 Abstencións catro, dúas das concelleiras do grupo municipal PSdeG-PSOE e dúas 

dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ.- 

Consecuentemente, resulta proclamado o acordo de ditaminar favorablemente a proposta da 

alcaldía coas correccións introducidas neste acto a proposta dos servizos técnicos que quedan 

reflectidas, propoñendo ao Pleno do concello que resolva o procedente”.- 

 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente defendendo a proposta reflectida, ordena 

entrar no debate, no que non se producen  intervencións agás as de sentido de voto polos 

distintos Voceiros, tralo que o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o resultado seguinte: 

 Votos a favor: unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as asistentes.- 

 Ningún voto en contra e ningunha abstención 
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Quedando proclamado o acordo de PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN 

INFORMATIVA PERMANENTE DE CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA DE DATA 

18/10/2012 REFLECTIDO ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS 

SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

 
6.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PREZOS PÙBLICOS POLA PRESTACIÓN DE 

SERVIZOS OU REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.- 

Polo secretario da corporación municipal dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 18 de outubro de 2012, que no seu literal indica: 

“Dada conta da proposta da alcaldía, modificada de conformidade co acordo acadado pola 

Xunta de Voceiros celebrada en data 3 de outubro de 2012 pola modificación formulada nesta 

sesión, que se concreta en que antes de someter á consideración da Xunta de Goberno Local os 

prezos públicos de que se trate será ditaminada a proposta vinculante da Comisión de 

Voceiros, todo iso en relación ao  expediente que se reflicte no epígrafe, que é defendida polo 

alcalde e cuxo texto é como sigue: 

 
PROPOSTA DE ESTABLECEMENTO DA ORDENANZA FISCAL 

 REGULADORA DE PREZOS PÚBLICOS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS 

 OU REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 

Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de Economía, 

Facenda e Especial de Contas o establecemento da Ordenanza Fiscal reguladora dos prezos 

públicos pola prestación de servizos ou realización de actividades, marcando as pautas 

oportunas para que sexa o devandito órgano colexiado quen adopte finalmente unha proposta 

concreta que se elevará a debate e resolución do Concello Pleno. 

A orixe da modificación é a necesidade de regularizar a existencia dunha serie de actividades e 

servizos, esencialmente de carácter, social, cultural ou de esparexemento, prestados ou 

desenvolvidos polo Concello de Foz, polos que é necesario cobrar unha entrada ou prezo sen 

que ata a data existira unha norma xurídica que os regulara e lles dera cobertura.  

Con isto referímonos a actividades ou servizos como actuacións musicais, teatrais e artísticas, 

proxeccións cinematográficas, exposicións, xornadas, festas populares ou outros de similar 

natureza etc, que teñen lugar en dependencias municipais ou espazos de titularidade pública.  

En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva á consideración do Concello Pleno a seguinte 

proposta: 

Primeiro.- Aprobar con carácter provisional o establecemento da Ordenanza Fiscal reguladora 

dos prezos públicos pola prestación de servizos ou realización de actividades, quedando 

redactada co seguinte detalle: 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PREZOS PÚBLICOS POLA PRESTACIÓN DE 

SERVIZOS OU REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ARTIGO 1. Fundamento Legal  

De conformidade co previsto nos artigos 127 e 41 a 47 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 

de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais 

(TRLHL), e no exercicio da potestade regulamentaria recoñecida ao Concello de Foz polos 

artigos 4, 49, 70.2 e concordantes da Lei 7/1985 de 2 abril, Reguladora das Bases de Réxime 

Local, establécese os prezos públicos pola prestación dos servizos ou realización de actividades 

administrativas de carácter social, cultural e de esparexemento, tales como actuacións 

musicais, teatrais ou artísticas, proxeccións cinematográficas, visitas guiadas, exposicións, 

xornadas, festas temáticas ou outros de análoga natureza celebrados en edificios ou 

instalacións Municipais ou noutros espazos públicos, entre outras. 

ARTIGO 2. Nacemento da Obriga  
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A obriga de pagar o prezo público nace desde que se inicie a prestación do servizo ou a 

realización da actividade. Non obstante a Corporación poderá esixir o depósito previo do seu 

importe total ou parcial, conforme ao artigo 46 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.  

 

ARTIGO 3. Obrigados ao Pago 

Estarán obrigados ao pago do prezo público os usuarios ou beneficiarios dos servizos ou 

actividades polos que deban satisfacerse aquel. 

ARTIGO 4. Contía 

En virtude do establecido no artigo 47.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 marzo, polo 

que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a determinación 

concreta das actividades ou servizos de entre os previstos no artigo 1 polos que se poderá esixir 

prezo público, así como a determinación da contía concreta a satisfacer polos usuarios de 

devanditas actividades ou servizos, serán determinados por acordo da Xunta de Goberno 

Local. 

Os acordos da Xunta de Goberno polos que se determine o establecemento dun prezo público 

deberán conter, cando menos:  

- Especificación concreta da actividade ou servizo que se preste, con respecto ao 

disposto nos artigos 41 e 42 de do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 marzo, polo que 

se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais  

- Contía do mesmo, con respecto ao disposto no artigo 44 do Real Decreto Lexislativo 

2/2004, de 5 marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das 

Facendas Locais. Aos efectos de poder fixar dita contía formularase inescusablemente 

unha memoria estimativa do custo do servizo. 

- Formas de xestión e cobro con respecto ao disposto nos artigos 45 e 46 do Real 

Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 

Reguladora das Facendas Locais. 

ARTIGO 5. Xestión e Cobro 

A obriga de pagar o prezo público nace desde que se inicia a prestación do servizo ou a 

realización da actividade. 

Cando por causas non imputables ao obrigado ao pago do prezo, o servizo ou a actividade non 

se preste ou desenvolva, procederá á devolución do importe correspondente.  

O prezo público poderá esixirse en réxime de autoliquidación.- 

As débedas por prezos públicos esixiranse polo procedemento de prema.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL  

As contías do prezo público reguladas na presente Ordenanza gravaranse co IVE 

correspondente segundo o disposto na lexislación correspondente. 

DISPOSICIÓN FINAL  

A presente Ordenanza entrará en vigor e comezará a aplicarse no momento da súa publicación 

no BOP 

 

Segundo.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o presente acordo 

provisional, e o texto da Ordenanza Fiscal, durante o prazo de trinta días hábiles, co fin de que 

os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren 

oportunas. A devandita exposición ao público anunciarase por edicto no Boletín Oficial da 

Provincia, e comezará a contar o seu prazo a partir do día seguinte a aquel en que se produza 

a publicación. 

Finalizado o período de exposición pública, o concello adoptará os acordos definitivos que 

procedan, resolvendo as reclamacións que se presentasen e aprobará a redacción definitiva da 

ordenanza. No caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase definitivamente 

adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario. 

Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os provisionais elevados 

automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da ordenanza, publicaranse no boletín oficial 

da provincia, sen que entren en vigor ata que se leve a cabo dita publicación 
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Foz, 11 de setembro de 2012. 

O Alcalde, 

P.D. O Tenente Alcalde 

Asdo.: Manuel Pavón López.” 

Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de amosar o sentido de 

voto de cada un dos distintos Voceiros dos grupos políticos municipais, sométese a 

proposta a votación co seguinte resultado: 

 Votos favorables tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.- 

 Votos en contra dous dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ.- 

 Abstencións tres, dous das concelleiras do grupo municipal PSdeG-PSOE e 

un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.- 

Consecuentemente, resulta proclamado o acordo de ditaminar favorablemente 

propoñendo ao Pleno do concello que resolva o procedente respecto da proposta da 

alcaldía nos propios termos redatados, introducindo a modificación formulada na  

sesión da Xunta de Voceiros celebrada en data 3 de outubro de 2012, que se concreta 

en que antes de someter á consideración da Xunta de Goberno Local os prezos públicos 

de que se traten, estes serán ditaminados mediante proposta vinculante da Comisión de 

Voceiros”.- 

 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente defendendo a proposta reflectida, ordena 

entrar no debate, no que se producen as intervencións seguintes: 

O Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don JOSÉ RAMÓN VAL ALONSO, 

intervén pronunciándose a favor da súa a probación despois de ver que foi aceptada a 

proposta de incluír a decisión que acade a Xunta de Voceiros en termos de vinculación e 

preceptivo antes de que resolva as tarifas a Xunta de Goberno Local.- 

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifestando 

estar en contra, porque o que pretende o equipo de goberno é cobrar por servizos que non 

se sabe que é e cales son o que se vai cobrar, temos moi pouca confianza nese equipo de 

goberno.Tiña que estar concretizado polo que realmente quere cobrar, non vale dar un 

cheque en branco.- 

O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA 

(MIXTO-BNG)  dicindo que o seu voto é en contra, esa era a posición do BNG, xa que 

nos parece que traer unha táboa de prezos aquí na mesa xa que todo se repite cada ano e 

poderíase traer esa relación, non dubidamos da boa fe e vontade, veríamos mais fácil 

establecer eses prezos e se algo non estivera contemplado traelo ao Pleno, xa que este 

sistema non nos parece operativo.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o resultado seguinte: 

 Votos a favor nove, cinco votos dos concelleiros/as do grupo municipal do 

PP, e catro votos dos concelleiros/as do grupo municipal do PSdeG-PSOE.- 

 Votos en contra catro, tres votos dos concelleiros/as do grupo municipal 

UNIFOZ e un voto do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.- 

 Abstencións ningunha.- 

Quedando proclamado o acordo de PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN 

INFORMATIVA PERMANENTE DE CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA DE DATA 
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18/10/2012 REFLECTIDO ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS 

SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

 
7.- DECLARACIÓN DE NON DISPOÑIBILIDADE DO CRÉDITO DA PAGA EXTRAOR-

DINARIA DO PERSOAL MES DE DECEMBRO (RDL 20/2012, DE 13 DE XULLO).-  

Polo secretario da corporación municipal dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 18 de outubro de 2012, que no seu literal indica: 

“Dada conta da proposta da alcaldía, en relación ao expediente que se reflicte no epígrafe, que 

é defendida polo alcalde e cuxo texto é como sigue: 

 
PROPOSTA DA ALCALDÍA 

DECLARACIÓN NON DISPOÑIBILIDADE CRÉDITO CORRESPONDENTE A PAGA 

EXTRAORDINARIA DECEMBRO DE ACORDO CO RDL 20/2012 

Visto o disposto no artigo 2.1 do Real Decreto Lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para 

garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade: “no ano 2012 o persoal do 

sector público definido no artigo 22. Un da Lei 2/2012, de 29 de xuño, de Orzamentos Xerais do 

Estado, verá reducida as súas retribucións nas contías que corresponda percibir no mes de 

decembro como consecuencia da supresión tanto da paga extraordinaria como da paga adicional 

de complemento específico ou pagas adicionais equivalentes de devandito mes”. 

Visto tamén o sinalado na nota informativa emitida polo Secretario Xeral de Coordinación 

Autonómica e Local do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas de data 5 de setembro 

de 2012, relativa á aplicación polas entidades locais do disposto nos artigos 2 do real decreto lei 

20/2012, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, e 

22 da lei 2/2012, de orzamentos xerais do estado para o presente exercicio, onde se sinalan as 

seguintes obrigas para os entes locais: 

 “Este apartado establece a obriga de:  

1) Inmobilizar, no presente exercicio, os créditos previstos para o abono das citadas 

pagas.  

2) Afectar estes créditos ao fin que no propio artigo se cita (achegas a plans de 

Pensións ou similares), sen que poidan destinarse a ningún outro obxecto, nin no 

presente exercicio, nin en exercicios futuros. 

A fin de declarar como non dispoñibles estes créditos, cuxa inmobilización e destino estableceu a 

Lei, as Entidades locais deberían ditar, polo importe correspondente, Acordo de non 

dispoñibilidade, de conformidade co disposto no artigo 33 do Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril”. 

Visto e considerando os cálculos realizados polo responsable de nóminas e o informe emitido polo 

interventor municipal de data 11/10/2012. 

En virtude do exposto, veño a propoñer ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 

acordo: 

 

Primeiro. – Declarar a non dispoñibilidade do crédito orzamentario das partidas do 

Orzamento Xeral de 2012 recollidas na táboa seguinte, por importe total de 108.408,90 euros, 

quedando o mesmo afectado, na medida en que a lexislación aplicable o permita, á finalidade 

prevista no artigo 2.4 do Real Decreto Lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a 

estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade: 

PARTIDA IMPORTE A DECLARAR NON DISPOÑIBLE 

132.120 14.702,87 € 

151.120 6.621,29 € 

151.130 13.459,73 € 

162.120 1.201,94 € 
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162.130 12.698,57 € 

163.130 3.188,96 € 

171.130 3.438,66 € 

231.130 3.241,84 € 

233.130 1.103,72 € 

241.131 1.936,46 € 

320.130 2.081,06 € 

321.120 1.332,02 € 

321.130 2.508,83 € 

323.130 1.840,61 € 

331.130 1.027,66 € 

332.130 1.888,16 € 

334.130 5.720,40 € 

335.130 1.951,50 € 

342.130 1.197,74 € 

432.130 1.323,59 € 

920.120 6.287,43 € 

920.130 2.310,99 € 

920.131 2.201,52 € 

924.130 1.840,61 € 

935.120 13.302,74 € 

 

Segundo. - Que se dea conta do presente acordo a Intervención para que proceda a levar a cabo 

as anotacións contables e orzamentarias correspondentes. 

Foz, 15 de outubro de 2012 

O Alcalde, 

Asdo.: Javier Jorge Castiñeira. 
Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de amosar o sentido de voto de 

cada un dos distintos Voceiros dos grupos políticos municipais e, polo que respecta aos 

Voceiros dos grupos municipais PSdeG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG, en base a non estar de 

acordo a que se reduzan as retribucións dos empregados publicos mediante a non percepción 

da paga extra, sométese a proposta a votación co seguinte resultado: 

 Votos favorables tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.- 

 Votos en contra ningún.- 

 Abstencións cinco, dous das concelleiras do grupo municipal PSdeG-PSOE, dous 

dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ, e un do concelleiro do grupo 

municipal MIXTO-BNG.- 

Consecuentemente, resulta proclamado o acordo de ditaminar favorablemente a proposta da 

alcaldía nos seus propios termos, propoñendo ao Pleno do concello que resolva o 

procedente”.- 

 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente defendendo a proposta reflectida, ordena 

entrar no debate do asunto producíndose as seguintes intervencións: 

O Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don JOSÉ RAMÓN VAL ALONSO, 

intervén amosando a súa contrariedade polo contido do Real Decreto 20, no senso de 

que se recolle en dita disposición un maquillaxe de cifras no gasto da administración 

local, non sendo razoable que nestes momentos difíciles se ordene a retirada da paga 

extra e queda como si a cobraran. O noso voto é de abstención sen compartir a medida 

que se adopta.- 

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifestando 

absterse, é unha imposición do señor Rajoy, son os impostos dos veciños de Foz que 

ingresan nas arcas do concello e van quedar coma remanente sen gastar, por outra banda 
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un atentado aos empregados públicos, aumento de IRPF agora a paga extra e supoña que 

sairá pronto algo mais, e resolver o déficit público a costa dos empregados públicos.- 

O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA 

(MIXTO-BNG)  dicindo que vaise abster e deron no cravo os Voceiros que me precederon 

na intervención. Esto é un ataque aos funcionarios públicos, e por enriba estes cartos 

ímolos a dedicar a gastos xerais. Ë recortar aos funcionarios sen poder adquisitivo cando 

ademais unha maioría son mileuristas. Estamos tapando o malgasto que se fai no 

concello e, xa que é preceptivo ímonos abster por ese motivo, pero non é nada positivo 

na política de austeridade.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o resultado seguinte: 

 Votos a favor os cinco votos dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.- 

 Ningún voto en contra.- 

 Abstencións oito, as catro dos concelleiros/as do grupo municipal do PSdeG-

PSOE,  tres dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e unha do 

concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.- 

Quedando proclamado o acordo de PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN 

INFORMATIVA PERMANENTE DE CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA DE DATA 

18/10/2012 REFLECTIDO ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS 

SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

 
8.- PROPOSTA DA ALCALDÍA EN RELACIÓN ÁS AUTORIZACIÓNS DAS FESTAS 

POPULARES.- 

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 18 de outubro de 2012, que no seu literal indica: 

“Dada conta da proposta da alcaldía, de conformidade co acordo acadado pola Xunta de 

Voceiros celebrada en data 3 de outubro de 2012, en relación ao  expediente que se reflicte no 

epígrafe, que é defendida polo alcalde e cuxo texto é como sigue: 

PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA EN RELACIÓN ÁS 

 AUTORIZACIÓNS DAS FESTAS POPULARES.- 

 “Varios son acordos a acadar en relación coas festas populares. Un, no sentido de que, entre a 

documentación a esixir ás Comisións de Festas organizadoras das mesmas, ben directamente 

ou ben mediante contrato con axentes de espectáculos, para a concesión da correspondente 

autorización municipal se excluíra a de acreditar ter aboado a tarifa á Sociedade Xeral de 

Autores  de España. Outro, acordando a adhesión deste concello ao convenio asinado entre a 

FEMP e a SGAE.- 

 

Nestes anos teñen xurdido algunhas incidencias na formalización dos expedientes de concesión 

de autorizacións municipais para a celebración de festexos populares, derivadas de que, en 

moitas ocasións, os solicitantes non achegan a totalidade da documentación esixida no modelo-

formulario de solicitude existente tanto en papel como electrónico.- 

 

Por outro lado, por parte dos solicitantes da autorización municipal véñense facendo queixas 

non sentido de que no noso concello estamos a esixir para a concesión das autorizacións das 
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festas populares máis requisitos que nos limítrofes e, en xeral  nos da provincia; cuestión esta 

que, efectivamente, teño constatado con outros alcaldes; é máis, apréciase unha falta de 

unidade de criterio entre os concellos á hora da achega de documentación e requisitos que se 

veñen esixindo para a concesión destas autorizacións, probablemente porque a normativa 

reguladora é antiga e pouco clara ao respecto e, así mesmo, pola falta dunha regulación  

propia da nosa Comunidade Autónoma.  

 

Coa finalidade de fixar un criterio corporativo no que se establezan os requisitos e 

documentación a esixir polo concello ao tempo de conceder autorizacións de festas populares, 

nas parroquias, lugares ou aldeas do municipio, esta alcaldía eleva ao Pleno a presente 

proposición que se fundamenta nas seguintes: 

 
CONSIDERACIÓNS 

 
PRIMEIRA.- OS BENS XURÍDICOS PROTEXIDOS POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 

O ben xurídico protexido e norma reguladora que lexitima e habilita a intervención municipal 

na actividade dos particulares, agrupacións sen personalidade xurídica, asociacións, etc, 

sometendo a autorización preceptiva e previa para celebración de verbenas e outras 

actividades recreativas con ocasión das festas populares, concrétase no Real decreto 

2816/1982, do 27 de agosto, polo que se aproba o regulamento de policía de espectáculos 

públicos e actividades recreativas, que ven delimitado basicamente pola cláusula xeral da 

seguridade pública, é dicir, o concello intervén porque no desenvolvemento de tales actividades 

existe un risco potencial de afectación á seguridade dos asistentes. 

 

Ente os bens xurídicos protexidos debemos citar, así mesmo, á seguridade do tráfico, cando se 

afectan as vías públicas, así como ao uso especial do dominio público municipal que a festas 

supoñen na maior parte dos casos, xa que logo, estas celébranse en terreos de titularidade 

municipal.  

 

Neste orde de cousas, podemos dicir polo tanto, que a seguridade dos asistentes, do tráfico 

rodado e o uso do dominio público local, constitúen a tríade de bens xurídicos a protexer coa 

intervención municipal.  

 

A exposición de motivos do Real decreto 2816/1982, do 27 de agosto, polo que se aproba o 

regulamento de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, confirma este 

criterio, así nel dise: 

 

“Efectivamente, o Goberno considera inaprazable a necesidade de actualizar e adaptar á 

abundante normativa ditada e aos cambios producidos desde mil novecentos trinta e 

cinco, os preceptos reguladores do exercicio das competencias que corresponden ás 

Autoridades gobernativas para o mantemento da orde pública e a protección das persoas 

e bens, en relación cos espectáculos públicos e as demais actividades recreativas, 

competencias derivadas de distintas disposicións con rango de Lei formal. 

O novo Regulamento, como indica a súa denominación, mantense estritamente no ámbito 

da seguridade cidadá…”. 

 

A identificación dos bens xurídicos protexidos resulta fundamental para orientar a 

interpretación da normativa reguladora cando esta non resulta clara, e tamén para delimitar as 

esixencia que o concello debe establecer nos procedementos de autorización. 

 

Así as cousas, para guiar a materialización da intervención municipal neste campo ou en 

calquera outro dentro da función de policía administrativa ao principio de concesión regrada 

que preside a intervención municipal nas actividades dos particulares (que obriga ao concello 

a non esixir máis requisitos que os que se deriven expresamente da normativa reguladora desa 
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concreta actividade) debemos engadir a necesaria coherencia e proporcionalidade entre os 

medios e requisitos  que o concello emprega ou esixe e a finalidade da norma que habilita a 

intervención municipal, de tal maneira que a intervención limite a súa protección a aqueles 

bens xurídicos para os que está prevista sen estenderse a outros que non son obxecto de 

protección por tal norma sectorial concreta.- 

 

Dende a perspectiva exposta, non parece que o concello, a hora de conceder autorización para 

a celebración de festas populares, deba velar por aspectos que nada teñen que ver cos bens 

xurídicos protexidos polas normas que habilitan á intervención municipal como poden ser: 

 

a) establecer como requisito da concesión a acreditación de que os promotores ou 

organizadores dos festexos teñen cumprido coa obriga de obter a preceptiva 

autorización da SGAE para a emisión pública do repertorio musical, de conformidade 

con canto se establece polos artigo 17 e seguintes da Lei 22/1987, de 11 de novembro de 

propiedade intelectual.- 

b) establecer como requisito da concesión da autorización a acreditación de terse aboando 

polos organizadores po promotores das festas, a tarifa correspondente aos dereitos de 

autor. Tarifa que ten a natureza de prezo privado.- 

c) Tampouco parece que debamos obrigar as Comisión de festas a acreditar o 

cumprimento da normativa laboral e da seguridade social. Neste orde de cousas, cando 

a Norma pretende que se acredite o cumprimento das normas laborais e sociais como 

requisito especifico ou condición,  establéceo expresamente, bo exemplo disto e a 

normativa sobre contratación pública.- 

d) Tampouco parece necesario que se achegue a fotocopia do DNI dos solicitantes, en aras 

da necesaria simplificación administrativa, e por aplicación supletoria de canto se 

establece polo Real decreto 522/2006, do 28 de abril, polo que se suprime a achega da 

fotocopia do DNI nos procedementos da Administración Xeral do Estado.- 

e) Igualmente, no suposto de persoas xurídicas, debería suprimirse a necesidade de 

achegar con cada solicitude copia cotexada das escrituras de constitución e 

apoderamento, simplificando o procedemento, de modo que a achega das escrituras se 

faga por unha única vez e en solicitudes sucesivas achegue unha declaración 

responsable da vixencia das presentadas no seu día.- 

 

Isto non quere dicir que o concello non poida, e incluso non deba, á hora de autorizar as festas 

recordar aos obrigados (que son os organizadores dos eventos) a necesidade de que cumpran 

os requisitos e condicións antes mencionados. No que fai referencia á SGAE, esta é a posición 

oficial da mesma, polo menos da delegación Xeral de Galicia, manifestada nas circulares a tal 

efecto remitidas aos Concellos.- 

 
SEGUNDA.- TITULOS PARA A INTERVENCIÓN MUNICIPAL E ÁMBITO DA MESMA. 

Os títulos habilitantes para intervención municipal na celebración das festas populares veñen 

constituídos basicamente pola Lei 7/1985 , do 2 de abril, reguladora das Bases do réxime local, 

polo Regulamento de servizos das Corporación Locais, e polo Real decreto 2816/1982, do 27 

de agosto, polo que se aproba o regulamento de policía de espectáculos públicos e actividades 

recreativas.- 

 

Así o artigo 84 da Lei 7/1985, establece: 

“1. As Entidades locais poderán intervir a actividade dos cidadáns a través dos seguintes 

medios: 

a) Ordenanzas e bandos. 

b) Sometemento a previa licenza e outros actos de control preventivo. No entanto, cando 

se trate do acceso e exercicio de actividades de servizos incluídas no ámbito de 

aplicación da Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de 

servizos e o seu exercicio, estarase ao disposto na mesma. 
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c) Sometemento a comunicación previa ou a declaración responsable, de conformidade 

co establecido no artigo 71 bis da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico 

das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. 

d) Sometemento a control posterior ao comezo da actividade, a efectos de verificar o 

cumprimento da normativa reguladora da mesma. 

e) Ordes individuais constitutivas de mandato para a execución dun acto ou a prohibición 

do mesmo. 

2. A actividade de intervención das Entidades locais axustarase, en todo caso, aos 

principios de igualdade de trato, necesidade e proporcionalidade co obxectivo que se 

persegue. 

3. As licenzas ou autorizacións outorgadas por outras Administracións Públicas non 

eximen aos seus titulares de obter as correspondentes licenzas das Entidades locais, 

respectándose en todo caso o disposto nas correspondentes leis sectoriais”. 

 

No campo dos principios xerais, cabe subliñar o contido do Regulamento de Servizos das 

Corporacións Locais, no que se establece: 

 

“Artigo 4  

A competencia atribuída ás Corporacións Locais para intervir a actividade dos seus 

administrados exercitarase mediante a concorrencia dos motivos que a fundamentan e 

precisamente para os fins que a determinen. 

Artigo 5   

A intervención das corporacións locais na actividade dos seus administrados exercerase 

polos medios e principios enunciados na lexislación básica en materia de réxime local. 

 Artigo 5 redactado polo apartado uno do artigo único do R.D. 2009/2009, de 23 de 

decembro, polo que se modifica o Regulamento de servizos das corporacións locais, 

aprobado por D. de 17 de xuño de 1955 («B.O.E.» 29 decembro).   

Vixencia: 30 decembro 2009  

Artigo 6  

1. O contido dos actos de intervención será congruente cos motivos e fins que os 

xustifiquen.  

2. Se foren varios os admisibles, elixirase o menos restritivo da liberdade individual” 

 

Finalmente, o Real decreto 2816/1982, do 27 de agosto, polo que se aproba o regulamento de 

policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, ademais de canto se poida 

establecer nas ordenanzas xerais municipais. En relación con esta concreta Norma, 

abordaremos de seguido a súa análise de forma máis pormenorizada 

 
A.-CUALIFICACIÓN DAS VERBENAS E FESTAS POPULARES 

As verbenas e festas populares non son espectáculos propiamente ditos. Así, no nomenclátor do 

Real decreto 2816/1982, clasifícanse como actividades recreativas e, máis concretamente como 

“Outras actividades recreativas. Verbenas e festas populares”. 

 

Á súa vez, o Decreto autonómico 292/2004, do 18 de novembro, polo que se aproba o catálogo 

de espectáculos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia, define como 

verbenas e festas populares -epígrafe 2.9.2- as “ actividades que se celebran, con motivo das 

festas patronais ou populares, con actuacións musicais, bailes, fogos de artificio ou actividades 

de restauración. Inclúe as actividades desenvolvidas en establecementos ou instalacións 

eventuais, portátiles ou desmontables, que debidamente autorizados, se destinan con carácter 

ocasional, durante a celebración das festas patronais ou tradicionais da localidade, a lles 

proporcionar aos usuarios, mediante prezo, a utilización de estructuras con dispositivos 

mecánicos, ou a participación nos xogos das barracas para a obtención de bens mobles de moi 

escaso valor económico”. 
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Como consecuencia desta cualificación das verbenas e festas populares haberá moitos 

requisitos do Real decreto 2816/1982, do 27 de agosto, polo que se aproba o regulamento de 

policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, que non serán de aplicación a estas 

actividades recreativas, ben porque non se celebren en locais pechados, ben porque só son de 

aplicación aos espectáculos propiamente ditos ou a establecementos públicos. 

 

Repasaremos de seguido a normas que consideramos de aplicación: 

 
1.- ILUMINACIÓN 

Artigo 14 Iluminación: (De aplicación supletoria, só naquelo que proceda, ás verbenas e 

recreos celebrados ao aire libre, xa que a norma contida neste artigo só se aplica a edificios e 

locais cubertos (capítulo segundo do Título primeiro do citado real decreto) 

1. Os aparellos produtores ou transformadores de enerxía eléctrica, cando os houber, 

situaranse en pavillóns illados ou sectores independentes de acordo ás prescricións 

establecidas para esta clase de instalacións. 

2. Os condutores colocaranse no interior de tubos de materia illante e incombustible; 

debendo ter aqueles unha sección adecuada á intensidade da corrente que por eles haxa 

de circular. 

3. Queda prohibidos os cables volantes; pero, se as características do espectáculo ou 

actividade esixíseno excepcionalmente, deberán ir recubertos por material illante 

incombustible e impermeable. 

4. Prohíbese utilizar, como terra para o retorno da corrente, as armaduras de ferro ou as 

canalizacións. 

5. En cada unha das dependencias do edificio dividirase a iluminación en varios circuítos 

independentes, para evitar que poidan quedar ás escuras totalmente cada unha daquelas 

por unha avaría parcial. No arranque de cada un destes circuítos disporanse 

interruptores e cortacircuitos, calibrados en relación coa sección dos condutores. 

6. O cadro de distribución disporase o máis afastado posible do escenario ou da cabina 

nos cinematógrafos e en todo caso fose do acceso público. 

7. As resistencias que se utilicen para regular os efectos da luz, así como as que se 

instalen nas cabinas de cinematógrafos, lanternas de proxección e lámpadas de arco, non 

levarán ningunha sustancia combustible e protexeranse convenientemente, para evitar 

que calquera anomalía no seu funcionamento poida producir danos. 

8. Queda prohibido o uso de aparellos portátiles. Os materiais que se empreguen para 

gornecer os aparellos de iluminación deberán ser ignifugados polo emprego dalgunha 

das sustancias aprobadas ao efecto polo Ministerio de Industria e Enerxía. 

 
2.- LICENZAS MUNICIPAIS 

Polo que fai referencia á apertura ao público de locais e recintos e da entrada en 

funcionamento das instalacións destinadas a espectáculos ou actividades recreativas, o 

Regulamento establece: 

 

“Artigo 48 

1. Tamén será precisa a licenza da Alcaldía para a entrada en funcionamento das 

instalacións eventuais, portátiles ou desmontables e en xeral para as pequenas diversións 

que se dean ao público, como feiras e verbenas, en barracas provisionais ou ao aire 

libre, caballitos xiratorios, carruseis, randeeiras, tiro ao branco e similares. 

 

2. Nos supostos en que as diversións ou recreos a que se refire o parágrafo anterior 

requiran da montaxe de casetas, tablados, ou outras construcións ou estruturas ou da 

instalación de dispositivos mecánicos ou electrónicos potencialmente perigosos, uns e 

outros haberán de ser recoñecidos previamente por facultativo idóneo, que emitirá o 

oportuno informe sobre as condicións de seguridade que os mesmos reúnan para o 
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público, especialmente no caso de que neles expóñanse animais feroces ou se utilicen 

armas”. 

 

O artigo 48.1, vén a establecer con toda claridade a necesidade de licenza municipal para a 

celebración das verbenas, así como para o funcionamento das instalacións eventuais referidas 

nel. 

 

No parágrafo segundo deste artigo establécese unha esixencia adicional cando na verbena se 

instalan casetas, estructuras, dispositivos mecánicos ou electrónicos, potencialmente perigosos, 

nos que nunha interpretación extensiva, poderían incluírse aos escenarios das orquestras, na 

medida en que para conceder a autorización municipal debe previamente ser recoñecidos por 

facultativo idóneo que emitirá o oportuno informe sobre as condicións de seguridade que os 

mesmos reúnan para o público. Facultativo que non ten por que ser un técnico municipal. 

 

Estamos pois diante de dúas autorizacións municipais distintas en razón do seu obxecto: 

 

a) A autorización da propia verbena. 

b) A autorización das instalacións eventuais, desmontables, como as atraccións, 

tómbolas, carruseles, etc. que son obxecto de solicitude por parte do feirante e non dos 

organizadores da festa.- 

 
C.- CARTEIS E PROGRAMAS 

De conformidade co artigo 62 do Regulamento, non se poderá celebrar ningunha actividade 

recreativa sen que se poña en coñecemento da alcaldía o cartel ou programa do mesmo.- 

 

“Artigo 62 

1. Non poderá celebrarse ningún espectáculo ou actividade recreativa pública sen que o 

Alcalde do municipio teña coñecemento do cartel ou programa tres días antes como 

mínimo de dalos a coñecer ao público e estampoulles o selo correspondente, como 

garantía da súa presentación. Con tal obxecto, o empresario ou responsable do 

espectáculo ou actividade presentará oportunamente tres exemplares do cartel ou 

programa, un dos cales será inmediatamente remitido pola Alcaldía ao Goberno Civil da 

provincia. A sinalada antelación de tres días poderá reducirse a vinte e catro horas, se o 

empresario ou responsable acreditase ante a Alcaldía presentar con anterioridade os 

carteis ou programas directamente no Goberno Civil. 

Así mesmo deberase presentar a documentación correspondente, en cumprimento da 

normativa especial do espectáculo de que se trate e en particular a documentación 

acreditativa da cualificación por idades que se obtivo polo M.º de Cultura. Sen o 

cumprimento deste requisito non se poderá celebrar o espectáculo. 

 

2. En todos os carteis haberán de consignarse polo menos os datos seguintes: 

a) A denominación corrente da clase de espectáculo ou actividade a desenvolver. 

b) No seu caso, o título das obras e os nomes dos seus autores ou tradutores. 

c) O nome dos intérpretes, artistas ou actores que haxan de actuar e, no seu caso, a orde 

polo que o farán. 

d) Datas e horarios das actuacións ou representacións previstas. 

e) Os prezos das diversas clases de localidades, incluídos neles todos os impostos ou 

tributos que lles graven. 

f) No seu caso, as condicións do abono para unha serie de funcións e os dereitos que se 

recoñezan aos abonados. 

g) A denominación social e domicilio da Empresa e o nome, apelidos e domicilio do seu 

titular ou representante. 

h) Cando se trate de películas cinematográficas, o nome ou razón social ou comercial da 

Empresa distribuidora. 
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i) No seu caso, a cualificación do espectáculo, por idade, outorgada polo Ministerio de 

Cultura. 

 

3. Sobre a base da información contida na programación e a difundida pola publicidade, 

así como da que poidan obter dos órganos do Ministerio de Cultura ou por outros 

medios, as Autoridades gobernativas e as municipais, tendo en conta as circunstancias 

locais ou temporais que concorran, poderán excepcionalmente prohibir a asistencia de 

menores e mesmo suspender ou prohibir a presentación do espectáculo, no exercicio das 

competencias que lles corresponden para manter a orde pública, garantir a seguridade 

cidadá e protexer ás persoas, especialmente á infancia e mocidade. 

 

4. Se por calquera circunstancia a Empresa se vira obrigada a variar a orde, data, 

contido ou composición dun espectáculo ou actividade recreativa previamente 

anunciado, porao en coñecemento do Alcalde do municipio, que o comunicará ao 

Gobernador civil da provincia, e procederá inmediatamente a facer pública a variación, 

nos mesmos sitios en que habitualmente se fixen os carteis e ademais sobre os portelos 

dos despachos de billetes, quedando obrigada a devolver o importe das localidades 

adquiridas ao público que o reclame por non aceptar a variación. 

 

Loxicamente o contido do cartel deberá ser o axeitado á actividade de que se trata, xa que o 

regulamento é de aplicación a todo tipo de espectáculos e actividades recreativas desde circos, 

representacións teatrais, grandes e pequenos concertos, cine, etc. etc.. 

 

Como vemos o cartel é de inescusable presentación, que deberá facerse xunto coa solicitude de 

autorización da verbena 

 
D.- OUTROS ÁMBITOS  DA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 

Son os previdos nos artigos 71 e seguintes do Regulamento, dos que 

“Artigo 71 

1. Sen prexuízo do que establezan disposicións especiais, poderán ser prohibidos os 

espectáculos ou diversións públicas que sexan inconvenientes ou perigosas para a 

mocidade e a infancia, que poidan ser constitutivos de delito ou atenten gravemente 

contra a orde pública ou os bos costumes. Tamén poderán ser prohibidos os espectáculos 

ou actividades que impliquen ou poidan implicar crueldade ou malos tratos para os 

animais. 

2. A autoridade gobernativa ou a municipal, inmediatamente que teña coñecemento de 

que se proxecta celebrar ou se está celebrando algún espectáculo ou recreo público que 

poida ser constitutivo de delito comunicarao, por conduto do Ministerio fiscal á 

Autoridade xudicial competente. Da devandita comunicación darase traslado simultáneo 

aos empresarios ou organizadores do mesmo. 

Artigo 72 

1. Independentemente do disposto no parágrafo 2 do artigo anterior, o Gobernador civil 

ou, no seu caso, a Autoridade municipal, dentro dos dous días hábiles seguintes á 

presentación dos carteis ou programas, deberá prohibir os espectáculos, deportes ou 

actividades recreativas: 

a) Cando o local, recinto ou instalación en que pretenda celebrarse careza da licenza ou 

autorización necesarias para iso ou non reúna a aptitude esixible, tendo en conta as 

características específicas do acto que se pretende realizar. 

b) Cando, con ocasión ou como consecuencia dos actos exista perigo certo de que se 

poidan producir alteracións graves da orde pública. 

c) Cando a súa realización poida causar danos a persoas ou cousas. 

d) Nos casos de epidemias, risco grave para a saúde pública, catástrofes públicas ou 

loito colectivo. 
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2. A resolución pola que se prohiba a celebración de espectáculos, actos deportivos ou 

actividades recreativas deberá notificarse inmediatamente aos organizadores, e a 

Autoridade gobernativa poderá facer pública a prohibición sempre que o xulgue 

conveniente. 

 

Artigo 73 

Os espectáculos ou recreos públicos que xa estean a se desenvolver poderán ser 

suspendidos polo Gobernador civil, a Autoridade municipal ou os seus respectivos 

Delegados, en calquera dos supostos determinados no artigo anterior e ademais nos 

seguintes: 

a) Cando, durante a celebración dun espectáculo ou actividade recreativa, prodúzanse 

tumultos, desordes ou violencia, sen posibilidade inmediata de restablecer a orde 

perturbada. 

b) Cando, por exceso de ocupación ou por outras razóns, o local ou recinto deixe de 

cumprir as condicións de seguridade e hixiene necesarias, producíndose un risco grave 

para as persoas ou para as cousas. 

c) Cando o desenvolvemento do espectáculo ou da actividade supoña unha clara 

transgresión, en prexuízo da infancia e mocidade, da cualificación por idade, outorgada 

polo Ministerio de Cultura. 

d) Nos casos en que proceda, con arreglo á lexislación de propiedade intelectual, coa 

finalidade e cos efectos previdos na mesma” 

 
E.- AUTORIZACIÓNS DEMANIAIS 

Cando a celebración das festa se realice en espazos públicos de titularidade municipal a 

autorización para a celebración estenderase ao uso dos referidos espazos, agás cando se trate 

de vías públicas nas que se corte ou restrinxa  o tráfico rodado polas mesmas, supostos nos que 

será necesaria a autorización especifíca expresa 

 
F.- FOGOS DE ARTIFICIO 

En canto a estes aspecto deberá estarse a canto se establece na Lei 3/2007, do 9 de abril, de 

prevención de incendios forestais de Galicia e demais normativa sectorial de aplicación. 

 
TERCEIRA.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. PERSOAS INTERVINTES. 

Segundo artigo 50 son as empresas organizadoras da actividade recreativa -empresas nos 

termos deste artigo- as  que asumen as responsabilidades e obrigas inherentes a súa 

organización, celebración e desenvolvemento. 

 

“Artigo 50 

1. Consideraranse Empresas, aos efectos deste Regulamento, as persoas físicas ou 

xurídicas, Entidades, Sociedades, Clubs ou Asociacións que, con ánimo de lucro ou 

sen el e habitual ou ocasionalmente, organizan espectáculos ou actividades 

recreativas e asumen, fronte á Autoridade e ao público, as responsabilidades e 

obrigacións inherentes á súa organización, celebración e desenvolvemento, previstas 

neste Regulamento” 

“Artigo 51 

As Empresas virán obrigadas a: 

a) Adoptar cantas medidas de seguridade, hixiene e tranquilidade prevéxanse con 

carácter xeral ou se especifiquen nas licenzas de construción, apertura e funcionamento 

dos lugares e instalacións en que se celebren os seus espectáculos, así como a manter uns 

e outros en perfecto estado de uso e funcionamento. 

b) Permitir e facilitar as inspeccións que se acorden polas Autoridades competentes para 

comprobar o bo estado dos locais, o correcto funcionamento das súas instalacións, a 

adecuada limpeza e aseo duns e outras, así como a moralidade e a boa orde dos 
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espectáculos que neles se celebren. As Empresas deberán estar presentes a través dos 

seus titulares ou representantes na realización de tales inspeccións. 

c) Levar o Libro de Reclamacións previsto no artigo seguinte e telo sempre a disposición 

do público, e das Autoridades e os seus axentes. 

d) Responder os danos que, en relación coa organización ou como consecuencia da 

celebración do espectáculo ou a realización da actividade, prodúzanse aos que nel 

participen ou o presencien, ou a outras persoas, sempre que os mesmos séxanlles 

imputables, por imprevisión, neglixencia ou incumprimento das obrigacións establecidas 

neste Regulamento e sen que o aseguramento obrigatorio dos mesmos poida excluír o 

carácter principal e solidario da súa responsabilidade. 

e) Cumprir as obrigacións impostas pola lexislación de propiedade intelectual e cantas 

obrigacións impóñanselles neste Regulamento, nos Regulamentos especiais ou nas 

licenzas e autorizacións concedidas en execución dos mesmos”. 

Con fundamento en canto antecede propoño ao Pleno do Concello a adopción do seguinte 

ACORDO: 

 

Primeiro.- A celebración de verbenas e festas populares, promovidas por Comisións de festas, e 

organizadas directamente por elas ou mediante contrato con persoas físicas o xurídicas 

adicadas á organización de espectáculos e actividades recreativas, precisará da preceptiva 

autorización municipal.- 

 

Segundo.- As instalacións eventuais e desmontables de atraccións, carruseis, tómbolas, etc. 

esixirá a previa autorización municipal de cada unha das atraccións e instalacións.- 

 

Terceiro.- Cando para a celebración das festas populares sexa preciso ocupar espazo público, 

a autorización demanial entenderase concedida coa autorización da verbena e, no seu caso, de 

cada unha das instalacións de atraccións que expresamente se autoricen.- 

 

No suposto en que sexa preciso ocupar as vías públicas de titularidade municipal  con corte ou 

restricción  do tráfico rodado polas mesmas, será necesaria a autorización específica expresa, 

non considerándose implicitamente concedida coa autorización da festa ou da atracción.- 

 

Cuarto.- Requisitos e documentación das autorizacións de verbenas e festas populares: 

A.- Para autorización das celebración de festas populares, cando a organización corra a cargo 

dunha Comisión de Festas ou Asociación de veciños, cultural etc, domiciliada no municipio, 

esixirá a achega por parte do solicitante da seguinte documentación: 

1) Solicitude  en modelo normalizado.- 

2) Tres exemplares do cartel das festas.- 

3) Póliza de Responsabilidade Civil que asegure o risco da festa que 

concretamente se autoriza.- 

4) Denominación do concreto espazo no que se celebra a verbena.- 

5) Relación de vías públicas afectadas.- 

6) Declaración responsable, que se incluirá no modelo de solicitude, na que se 

fará constar: 

a. Que teñen asinados os correspondentes contratos coas orquestras.- 

b. Que os intérpretes están dados de alta na seguridade social para a 

celebración da festa.- 

c. Que se comprometen a contratar a correspondente acometida 

eléctrica.- 

d. Que se comprometen a non autorizar o funcionamento de barracas, 

tómbolas, carruseis, e atraccións en xeral, sen que conten coa 

preceptiva autorización municipal.- 

e. Que de ser necesarios grupos electróxenos na instalación destes 

adoptaranse as medidas necesarias para evitar riscos de accidentes 
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aos asistentes á verbena.- 

f. Que se comprometen a tramitar a autorización para a 

comunicación pública de obras de autor diante da SGAE.- 

g. Que o escenario e os altofalantes contan coas medidas de 

seguridade adecuadas.- 

h. Que coñece as obrigas derivadas da celebración dos festexos.- 

B.- Nos supostos de que a organización corra a cargo de persoas físicas ou xurídicas distintas 

das Comisións de Festas.- 

1) Solicitude  en modelo normalizado.- 

2) Copia cotexada do contrato coa Comisión de festas.- 

3) Tres exemplares do cartel das festas.- 

4) Póliza de Responsabilidade Civil que asegure o risco da festa que 

concretamente se autoriza.- 

5) Denominación do concreto espazo no que se celebra a verbena.- 

6) Relación de vías públicas afectadas.- 

7) Declaración responsable, que se incluirá no modelo de solicitude, na que se 

fará constar: 

a. * Que teñen asinados os correspondentes contratos coas 

orquestras.- 

b. Que os intérpretes están dados de alta na seguridade social para a 

celebración da festa.- 

c. Que se comprometen a contratar a correspondente acometida 

eléctrica.- 

d. Que se comprometen a non autorizar o funcionamento de barracas, 

tómbolas, carruseis, e atraccións en xeral, sen que conten coa 

preceptiva autorización municipal.- 

e. Que de ser necesarios grupos electróxenos na instalación destes 

adoptaranse as medidas necesarias para evitar riscos de accidentes 

aos asistentes á verbena.- 

f. Que se comprometen a tramitar a autorización para a 

comunicación pública de obras de autor diante da SGAE.- 

g. Que o escenario e os altofalantes contan coas medidas de 

seguridade adecuadas.- 

h. Que coñece as obrigas derivadas da celebración dos festexos.- 

No suposto da primeira solicitude que se tramita: 

A) Copia cotexada da escritura de constitución para o suposto de sociedades.- 

B) Acreditación do poder para actuar en nome e representación da sociedade.- 

En sucesivas solicitudes: 

C) Declaración responsable de que tanto a escritura de constitución da sociedade 

como a de outorgamento de poderes mantéñense nos termos que constan na copia 

cotexada que obra nos arquivos municipais.- 

 

Polo que fai referencia a escritura pública de constitución da sociedade e dos poderes, a 

presentación das escrituras farase por unha única vez, custodiándose polo empregado 

municipal responsable da tramitación destes expediente unha copia cotexada da mesma.- 

 

En sucesivas solicitudes achegarase unha declaración responsable, que se integrará no modelo 

de solicitude, na que se fará constar que tanto a escritura como os poderes mantéñense nos 

termos en que constan na copia que obra nos arquivos municipais.- 

 

Para os supostos de modificacións será necesario achegar a respectiva escritura pública de 

modificación.- 
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Quinto.- Nas resolucións de concesión deberá facerse constar a relación das seguintes obrigas 

a cargo dos organizadores: 

a) As referidas a lexislación laboral e da seguridade 

social.- 

b) Que se se instalan grupos electróxenos estes deberán 

contar coas medidas de seguridade axeitadas que eviten 

riscos de accidentes aos asistentes as festas.- 

c) Que o escenario deberá cumprir cos medidas de 

seguridade axeitadas así como os altofalantes e que os 

mesmos dispoñen dos certificados de homologación 

correspondentes.- 

d) Que deberán tramitar o correspondente contrato de 

subministración eléctrica.- 

e) Que deberán contar coa correspondente autorización da 

SGAE.- 

f) Que non poderán permitir o funcionamento de atraccións 

sen que conten coa preceptiva licenza municipal.- 

g) Que o organizador deberá contar coa documentación 

que acredite ás condicións de seguridade do escenario, 

altofalantes, contrato de subministración eléctrica, 

acreditación do pagamento á SGAE, contratos laborais e 

alta dos interpretes na seguridade social e pagamento 

das cotas correspondentes.- 

 

Sexto.- Requisitos e documentación da autorización de carruseis, instalación e atraccións 

desmontables, tómbolas, etc. 

1) Solicitude segundo modelo normalizado.- 

2) Informe favorable de facultativo idóneo de que reúne as debidas condicións de 

seguridade.- 

3) Plano de situación para o suposto de ocupar vía pública. 

 

Sétimo.- Modificación do modelo tipo formulario da solicitude de autorización de festas 

populares.- 

 

O actual modelo será modificado no seguinte sentido: 

 
SUPRIMIRASE A NECESIDADE DE ACHEGAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

a) Fotocopia do DNI.- 

b) Copia compulsada da escritura de constitución da sociedade.- 

c) Copia compulsada dos poderes.- 

d) Copia compulsada dos contratos laborais das orquestras visados pola oficina de 

emprego.- 

e) Xustificantes acreditativos do ingreso das cotas por Seguridade Social.- 

f) Xustificante acreditativo do ingreso das tarifas da SGAE.- 

 
ENGADIRASE NO MESMO O SEGUINTE: 

a) Denominación do concreto espazo no que se celebra a verbena.- 

b) Relación de vías públicas afectadas.- 

c) Declaración responsable na que se fará constar: 

a. Que teñen asinados os correspondentes contratos laborais coas orquestras e 

que están debidamente visados pola Oficina de Emprego.- 

b. Que os intérpretes están dados de alta na seguridade social para a celebración 

da festa e aboadas as correspondentes cotizacións.- 

c. Que se comprometen a contratar a correspondente acometida eléctrica con 



  

 CONCELLO DE FOZ (LUGO) 

 

empresa que comercializa a enerxía eléctrica.- 

d. Que se comprometen a non autorizar o funcionamento de barracas, tómbolas, 

carruseis, e atraccións en xeral, sen que conten coa preceptiva autorización 

municipal.- 

e. Que de ser necesarios grupos electróxenos na instalación dos mesmos 

adoptaranse as medidas necesarias para evitar riscos de accidentes aos 

asistentes á verbena.- 

f. Que se comprometen a tramitar a autorización para a comunicación pública de 

obras de autor diante da SGAE.- 

g. Que o escenario e os altofalantes contan coas medidas de seguridade 

adecuadas.- 

h. Que coñece as obrigas derivadas da celebración dos festexos.- 

i. Declaración responsable de que tanto a escritura de constitución da sociedade 

como a de outorgamento de poderes, números.....de data........, mantéñense nos 

termos que constan na copia cotexada que obra nos arquivos municipais. (de 

ser a primeira solicitude que se tramita requirirase a achega das escrituras de 

constitución da persoa xurídica de que se trate así como dos poderes e unha 

copia das mesmas para o seu cotexo e arquivo no Concello).- 

j. Engadirase un apartado relativo aos fogos de artificio.- 

Baixo a dirección da secretaria xeral e intervención deberán de elaborarse os correspondentes 

modelos de solicitude e declaracións responsables, tanto en papel como en soporte 

electrónico.- 

Foz, 12 de setembro de 2012.- 

O alcalde-presidente, 

Javier Jorge Castineira. 

Tralo debate no que se producen as seguintes intervencións: 

Do Voceiro do grupo municipal UNIFOZ don Xaime Cancio Rodríguez, formulando emenda 

aos textos seguintes: 

Onde di: 

Cuarto.- Requisitos e documentación das autorizacións de verbenas e festas populares: 

A.- Para autorización das celebración de festas populares, cando a organización corra a 

cargo dunha Comisión de Festas ou Asociación de veciños, cultural etc, domiciliada no 

municipio, esixirá a achega por parte do solicitante da seguinte documentación: 

…///…///…///…///…///… 
6) Declaración responsable, que se incluirá no modelo de solicitude, na que se fará 

constar: 

a) * Que teñen asinados os correspondentes contratos coas 

orquestras, .- 

Debe dicir: 

Cuarto.- Requisitos e documentación das autorizacións de verbenas e festas populares: 

A.- Para autorización das celebración de festas populares, cando a organización corra a 

cargo dunha Comisión de Festas ou Asociación de veciños, cultural etc, domiciliada no 

municipio, esixirá a achega por parte do solicitante da seguinte documentación: 

…///…///…///…///…///… 
6) Declaración responsable, que se incluirá no modelo de solicitude, na que se fará 

constar: 

a) * Que teñen asinados os correspondentes contratos coas 

orquestras,espectáculos ou atraccións de que se trate .- 

Ademais, onde di: 

Segundo.- As instalacións eventuais e desmontables de atraccións, carruseis, tómbolas, 

etc. esixirá a previa autorización municipal de cada unha das atraccións e instalacións.- 

 
Debe dicir: 
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Segundo.- As instalacións eventuais e desmontables de atraccións, carruseis, tómbolas e 

bares esixirá a previa autorización municipal de cada unha das atraccións e 

instalacións.- 

 

Pola Voceira suplente do grupo municipal do PSdeG-PSOE dona Rosa María Pérez Gradaille, 

no senso de entender que é de difícil cumprimento o que se expresa na proposta da alcaldía.- 

Do Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, polo que se 

cingue ao xa expresado na anterior comisión informativa Pleno e comisión de Voceiros.- 

 

Do señor alcalde don Javier Jorge Castiñeira, actuando como Voceiro do grupo Municipal do 

PP, subiliñando que o que se propón non é mais cunha translación do que día  lei ao respecto 

de concesión deste tipo de licenzas, autorizacións ou declaracións responsables.- 

Debatido extensamente e suficientemente a presidencia somete a proposta a votación ordinaria, 

aceptando a emenda formulada polo grupo UNIFOZ e reflectida así mesmo con anterioridade,  

co seguinte resultado: 

 Votos favorables cinco, tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP e dous 

dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ.- 

 Votos en contra ningún.- 

 Abstencións tres, dúas das concelleiras do grupo municipal PSdeG-PSOE e unha 

do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.- 

Consecuentemente, resulta proclamado o acordo de ditaminar favorablemente a proposta da 

alcaldía introducindo a emenda formulada polo grupo UNIFOZ e reflectida así mesmo con 

anterioridade, propoñendo ao Pleno do concello que resolva o procedente”.- 

 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente defendendo a proposta reflectida, ordena 

entrar no debate do asunto producíndose as seguintes intervencións: 

O Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don JOSÉ RAMÓN VAL ALONSO, 

intervén pronunciándose en contra da súa a probación despois de ver que non é 

operativa a solución proposta de solicitar licenza.- 

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifestando 

estar a favor, parécenos positivo que non teñan que solicitar os postos, peros i é positivo as 

licenzas de carruseis, atraccións, bares, xa que as consecuencias que se poden producir 

poden ser delicadas, xa que teñen que ter un seguro de RC, e débense corrixir, entendendo 

que é bo que o concello contraste ese requisito, manifestando que deberase incluír unha 

matización no apartado b) do punto seis para que non entre en colisión co apartado 

segundo.- 

O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA 

(MIXTO-BNG)  dicindo que vaise abster.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o resultado seguinte: 

 Votos a favor oito, cinco votos dos concelleiros/as do grupo municipal do 

PP, e tres votos dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ.- 

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

PSOE.- 

 Abstencións unha do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.- 

Quedando proclamado o acordo de PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN 

INFORMATIVA PERMANENTE DE ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 

18/10/2012 REFLECTIDO ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS 
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SEUS PROPIOS TERMOS, RECOLLENDO A CORRECCIÓN DO REFLECTIDO SOBRE O 

APARTADO B) DO PUNTO SEIS PARA QUE NON ENTRE EN COLISIÓN CO APARTADO 

SEGUNDO.- 

 

 
9.-DENOMINACIÓN DUNHA PRAZA AO CONCELLO HIRMANADO DE TRÉGASTEL.- 

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 18 de outubro de 2012, que no seu literal indica: 

“Dada conta da proposta de alcaldía de data 11 de outubro de 2012, cuxo texto é como sigue: 
“PROPOSTA  DE  ALCALDÍA 

Visto o informe de Secretaría emitido con data 11 de outubro de 2012, a 

Alcaldía deste Concello, en relación co expediente para proceder ao 

nomeamento dunha vía pública do noso Concello, concretamente, a que está 

situada entre a Rúa Congostra e Rúa de Nova Apertura, (sinalizada no plano 

adxunto), Vila de Trégastel. Procederíase por tanto a dedicar esa vía pública 

á Vila de Trégastel (Francia), polas razóns seguintes: 

O Concello de Foz (Lugo) e a Vila de Trégastel (Francia) están irmanados 

dende o ano 2003, e polos vínculos que teñen en común,  e o recoñecemento 

público e o sentir común da poboación do Municipio, o que quedou plasmado,  

tanto nas visitas e viaxes que se fixeron á devandita Vila, como as visitas que 

eles nos fixeron a nós 
DISPOÑO 

Que se emita ditame pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos 

Preparatorios de Pleno. 

En Foz a, 11 de outubro de 2012 

O Alcalde, 

Asdo.: Javier Jorge Castiñeira. 
No debate prodúcense as seguintes intervencións: 

Pola Voceira suplente do grupo municipal do PSdeG-PSOE dona Rosa María Pérez Gradaille, 

manifestando estar de acordo coa proposta e consultando se se vai poñer algún monumento en 

recordo do acto.- 

O señor alcalde don Javier Jorge Castiñeira, actuando como Voceiro do grupo Municipal do 

PP contesta que si e se vai facer un pequeno monumento en pedra “rojo Prorriño”, xa que é 

unha pedra moi destacada na zona de Trégastel.- 

Do Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, parécenos 

ben e que sexa unha cousa sinxela.- 

Do Voceiro do grupo municipal UNIFOZ don Xaime Cancio Rodríguez, formulando as 

seguintes matizacións: 

1) Sería bo que a concelleira de cultura fixera unha consulta co cronista oficial para 

este evento.- 

2) Que ese acto de irmanamento se faga cando estean os veciños de Trégastel, é dicir, 

non só que sexa un acto coas autoridades de Trégastel, senón que sexa cando 

acudan en número considerable os veciños de Trégastel.- 

O señor alcalde don Javier Jorge Castiñeira, actuando como Voceiro do grupo Municipal do 

PP, contesta que existe un compromiso das autoridades de Trégastel de acudir en decembro 

deste ano e entendemos que debe ser así, non se pode esperar a que haxa un número de veciños 

concreto e, ademais, como se contabilizaría dita participación.- 

Remata a Voceira suplente do grupo municipal do PSdeG-PSOE dona Rosa María Pérez 

Gradaille, manifestando o seu parecer en que se requira unha representación de autoridades e 

de veciños de Trégastel con que facer unha homenaxe o mais concorrida posible.- 
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Debatido suficientemente sométese a proposta a votación ordinaria e por unanimidade dos oito 

señores/as concelleiros/as asistentes, DITAMÍNASE: 

Favorablemente a proposta da alcaldía nos seus propios termos, propoñendo ao Pleno do 

concello que resolva nos termos seguintes: 

Considerando que o día 11/10/2012 o concello decidiu iniciar o procedemento co fin de 

aprobar a denominación dunha vía pública do noso concello, concretamente, a praza que está 

situada entre a rúa Congostra e rúa de nova apertura, (sinalizada no plano que se xunta) á 

Vila de Trégastel. Procedendo por tanto a dedicar esa vía pública á Vila de Trégastel 

(Francia), polas razóns seguintes: 

O concello de Foz (Lugo) e Vila de Trégastel (Francia) están irmanados dende o ano 2003, 

polos vínculos que teñen en común  e o recoñecemento público e o sentir común da poboación 

do Municipio, o que quedou plasmado, tanto nas visitas e viaxes que se fixeron á devandita 

Vila, como as visitas que eles nos fixeron a nós.- 

Considerando que o día 11/10/2012, secretaría emitiu un informe relativo á lexislación 

aplicable ao asunto e sobre o procedemento que habería que seguir.- 

Despois de realizar a tramitación legalmente establecida e tras ver o informe de secretaría do 

11/10/2012, proponse ao Pleno a adopción do seguinte 

ACORDO 

Aprobar a denominación da vía pública de nova creación, praza que está situada entre a rúa 

Congostra e rúa de nova apertura, (sinalizada no plano que se xunta) á Vila de Trégastel, que 

pasará a denominarse Praza Trégastel”.- 

 

Por cuestión de orde, o señor Cancio pregunta ao señor alcalde ou señora concelleira a 

matización de consultalo co cronista oficial de Foz, contestando o señor alcalde que o 

fixo verbalmente e que lle contestara que lle parece ben e pedinlle que me dera algún 

nome mais para algunha rúa que queda pendente da súa denominación, continúa o señor 

Cancio solicitando conste en acta que “entendemos que este hermanamento co pobo de 

Trégastel é algo mais que un cadro na parede é algo mais que unha praza e un parque e 

mais que un acto mais, insistimos que é un acto conmemorativo que se aproveitará para 

facer cando nos visiten os veciños de Trégastel porque é a eles a quen temos que honrar 

con esa praza para que sexa algo distinto, é dicir, que sexa un acto emotivo entre os 

veciños de Trégastel e os veciños de Foz.- 

 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente defendendo a proposta reflectida, ordena 

entrar no debate, no que non se producen  intervencións agás as de sentido de voto polos 

distintos Voceiros, tralo que o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o resultado seguinte: 

 Votos a favor: unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as asistentes.- 

 Ningún voto en contra e ningunha abstención 

Quedando proclamado o acordo de PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN 

INFORMATIVA PERMANENTE DE ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 

18/10/2012 REFLECTIDO ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS 

SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

 
10.- PEZA SEPARADA DO XUSTIPREZO NA EXPROPIACIÓN DO PROXECTO DE 

“RECUPERACIÓN BORDE LITORAL RÍA DO MASMA ENTRE O PORTO DE FOZ E PONTE 

DA ESPIÑEIRA.- 
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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 18 de outubro de 2012, que no seu literal indica: 

“Dada conta do estado de tramitación do expediente relacionado no encabezamento, despois 

de ver o informe emitido pola secretaría xeral da Corporación, e atendida a proposta da 

alcaldía do contido literal seguinte: 

Considerando que se dá conta á Corporación do expediente que se tramita para a 

determinación do xusto prezo como peza separada dos bens necesarios para 

execución da obra “RECUPERACIÓN BORDE LITORAL RÍA DO MASMA ENTRE O 

PORTO DE FOZ E PONTE DA ESPIÑEIRA” en virtude do Decreto da Xunta de 

Galicia número 196/2008 do 28 de agosto polo que se declara a urxente 

ocupación (DOG nº 174 do 09/09/2008), no expediente de expropiación forzosa 

dos bens e dereitos afectados pola execución das obras contidas no Proxecto 

Técnico que serve de base  ao mesmo.- 

Considerando que se examinaron as Follas de Aprecio formuladas polos 

interesados, e sometida a informe dos Servizos Técnicos Municipais, 

considerando que o prezo proposto é excesivo e formulado, á súa vez a Folla de 

Aprecio Municipal, redactada polo técnico do Concello no que cifra o valor 

segundo anexos. 

Considerando que o prezo fixado polo técnico Municipal considérase adecuado 

por  e existindo consignación suficiente nos orzamentos municipais, proponse ao 

Pleno da Corporación, que acade previo ditame da comisión informativa 

correspondente o seguinte: 
ACORDO 

PRIMEIRO. Proceder á iniciación da peza separada do xusto prezo da 

expropiación do proxecto de “RECUPERACIÓN BORDE LITORAL RÍA DO MASMA 

ENTRE O PORTO DE FOZ E PONTE DA ESPIÑEIRA”. 

SEGUNDO. Estimar adecuada a valoración efectuada polo técnico Municipal e en 

consecuencia aprobar a Folla de Aprecio Municipal notificalo aos interesados 

para que no prazo de vinte días formulen a súa aceptación ou desconformidade 

achegando folla de aprecio particular, o que se resolverá pola alcaldía 

notificándoo aos propietarios, o cal dentro dos dez días seguintes, poderá 

aceptala de xeito sinxelo ou ben rexeitala, e neste segundo caso, terá dereito a 

facer as alegacións que estime pertinentes, empregando os métodos de valoración 

que xulgue máis adecuados para xustificar a súa propia valoración e así mesmo 

achegar as probas que considere oportunas en xustificación de devanditas 

alegacións. 

TERCEIRO. Se transcorresen os dez días e o propietario rexeitase o prezo sinalado 

na Folla de Aprecio do Concello, remitirase o expediente de xusto prezo ao 

Xurado de Expropiación de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 31 

da Lei de Expropiación Forzosa». 

A Comisión informativa ditaminará para seren elevado ao concello Pleno.- 

Foz, a 15 de outubro de 2012. 

O Alcalde, 

Fdo.: Javier Jorge Castiñeira. 
Tralo debate no que se producen as seguintes intervencións: 

Da  Voceiro suplente do grupo municipal do PSdeG-PSOE dona Rosa María Pérez Gradaille 

amosando a súa abstención ata a celebración do Pleno.- 

Do Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don Xaime Cancio Rodríguez, consultando o 

procedemento e reservándose o voto ata a celebración do Pleno.- 
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O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, don Xan Carlos González Basanta, manifestando 

que débese facer unha taxación xusta, non unha taxación que non recolla a realidade do valor 

das fincas que se están a expropiar.- 

O señor alcalde-presidente don Javier Jorge Castiñeira defendendo a proposta reflectida 

anteriormente.- 

Debatido suficientemente sométese a proposta a votación co seguinte resultado: 

 Votos favorables tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.- 

 Votos en contra ningún.- 

 Abstencións cinco, dúas das concelleiras do grupo municipal PSdeG-PSOE, e dúas 

dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e unha do concelleiro do grupo 

municipal MIXTO-BNG.- 

Consecuentemente, resulta proclamado o acordo de ditaminar favorablemente a proposta da 

alcaldía nos seus propios termos, propoñendo ao Pleno do concello que resolva o 

procedente”.- 

 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente defendendo a proposta reflectida, ordena 

entrar no debate, no que non se producen  intervencións agás as de sentido de voto polos 

distintos Voceiros, matizando o señor Val que é un prezo moi baixo, requirindo datos da 

secretaría o señor Cancio respecto do procedemento a seguir o que lle foi contestado, 

matizando o señor Basanta que lamenta a tardanza no proceso que parte do ano 2007, 

non estando de acordo nos prezos que, comparativamente foron duplicados no tempo, 

tralo que o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión informativa a votación 

ordinaria, producíndose o resultado seguinte: 

 Votos a favor cinco dos concelleiros/as do grupo municipal do PP- 

 Votos en contra ningún.- 

 Abstencións oito, catro dos concelleiros/as do grupo municipal do PSdeG-

PSOE, tres dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ, e unha. do 

concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.- 

Quedando proclamado o acordo de PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN 

INFORMATIVA PERMANENTE DE ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 

18/10/2012 REFLECTIDO ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS 

SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

 
11.- CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ADMINISTRACIÓN XERAL DA 

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E AS ENTIDADES XESTORAS DOS SISTEMAS 

INTEGRADOS DE XESTIÓN (SIX) DE RESIDUOS DE PILAS E ACUMULADORES (RPA).-  

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 18 de outubro de 2012, que no seu literal indica: 

“A proposta da alcaldía, e trala oportuna declaración de urxencia, 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, acordo acadado por 

unanimidade dos oito concelleiros/as asistentes, éntrase no despacho do asunto reflectido no 

encabezamento e despois de ver o que recolle segundo o seguinte tenor: 
 

DOCUMENTO DE ADHESIÓN DA ENTIDADE LOCAL CONCELLO DE FOZ AO CONVENIO 

MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE 
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AUTÓNOMA DE GALICIA E AS ENTIDADES XESTORAS DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE 

XESTIÓN (SIX) DE RESIDUOS DE PILAS E ACUMULADORES (RPA). 

Visto que o artigo 8.3 do Real Decreto 106/2008, do 1 de febreiro, sobre pilas e acumuladores 

e a xestión ambiental dos seus residuos, prevé a participación das Entidades Locais nos 

sistemas integrados de xestión (SIX) de residuos de pilas y acumuladores (RPA), mediante a 

adhesión ao Convenio Marco asinado entre a Comunidade Autónoma e as entidades xestoras 

dos SIX de RPA. 

Mediante o presente escrito, solicitamos a adhesión ao Convenio Marco de colaboración entre 

a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades xestoras dos 

sistemas integrados de xestión (SIX) de residuos de pilas e acumuladores (RPA), con fin de 

garantir o cumprimento do Real Decreto 106/2008, do 1 de febreiro, sobre pilas e 

acumuladores e a xestión ambiental dos seus residuos. 

Que, de conformidade co previsto no artigo 10.4 do RD 106/2008 no referente á posta en 

funcionamento dun servizo de recollida selectiva dos RPA portátiles a través dalgunha das 

modalidades contempladas no citado artigo do RD 106/2008, e en particular, a través dun 

Sistema Público de Xestión (en diante, SPX), nos termos que establece a lexislación en materia 

de réxime local e se é o caso, das respectivas ordenanzas. Neste sentido: 

 

Disponse dun SPX  

 

Non se dispón dun SPX 

 

A continuación, solicítase a adhesión ao presente Convenio, nunha das seguintes modalidades: 

 

OPCIÓN A 

    A entidade local que subscribe esta adhesión seguirá coordinando e sufragando o 

servizo de recollida, transporte (dende os puntos de recollida selectiva dos residuos, PRS, ata o 

punto de recollida municipal, PRM) e almacenaxe temporal dos RPA portátiles no seu ámbito 

territorial, recibindo por iso a compensación económica en concepto das citadas operacións 

establecida no anexo IV do precitado Convenio Marco. 

 

OPCIÓN B 

.       A entidade local que subscribe esta adhesión comunica a súa vontade de non coordinar 

nin sufragar o servizo de recollida, transporte (dende os puntos de recollida selectiva dos 

residuos, PRS, ata o punto de recollida municipal, PRM) e almacenaxe temporal dos RPA 

portátiles no seu municipio, a partir deste momento, a partir dun prazo de 3 meses a contar 

dende a data da presente adhesión ou, no seu caso, ao termo do contrato establecido entre a 

entidade local e a empresa concesionaria do servizo de recollida de residuos, se esta data é 

superior a seis meses. Nese momento, as entidades xestoras dos SIX de RPA realizarán tales 

funcións, sendo coordinados pola Oficina de Coordinación, de modo que a Entidade Local 

unicamente se compromete a recepcionar e almacenar temporalmente os RPA portátiles que 

sexan entregados nos seus PRM e entregalos aos SIX de RPA asinantes.  

 

A data en que se fará efectiva esta opción B é:  

 

A partir da expresada data, a Entidade Local deixará de percibir a compensación económica 

establecida no anexo IV do presente Convenio Marco. 

Por iso, e de conformidade coa cláusula quinta do Convenio de colaboración referido 

anteriormente, achegamos ao presente escrito o acordo expreso de adhesión por parte do Pleno 

do órgano competente da Entidade Local ou do órgano en que se delegue ou que resulte 

competente, o cal inclúe a asunción dos compromisos mínimos contidos no referido pacto. 



 

 CONCELLO DE FOZ (LUGO) 

Tralo debate no que non se producen intervencións, agás as de amosar o sentido de voto de 

cada un dos distintos Voceiros dos grupos políticos municipais, sométese a proposta a votación 

ordinaria e coa abstención unánime dos oito señores/as concelleiros/as asistentes, 

ACÓRDASE: 

Absterse de ditaminar o asunto, deixándoo pendente para que o Pleno do concello acade a 

resolución procedente”.- 

 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente defendendo a proposta reflectida, ordena 

entrar no debate do asunto producíndose as seguintes intervencións: 

O Voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE don JOSÉ RAMÓN VAL ALONSO, 

intervén pronunciándose co seu sentido de voto de abstención trala consulta e respostas 

dadas sobre o particular.- 

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifestando a 

súa abstención,  preguntando canto é o custo da opción A, sen resposta concreta ao 

respecto.- 

O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA 

(MIXTO-BNG)  dicindo que vai votar en contra, preguntándose se é obrigado sendo 

contestada que non, criticando que se privatice un servizo público e preguntándose onde 

se atopa a autonomía municipal. Para esto o BNG está en contra - 

A continuación, o señor alcalde-presidente defendendo a proposta reflectida, somete o 

transcrito ditame da comisión informativa a votación ordinaria, producíndose o 

resultado seguinte: 

 Votos a favor cinco dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.- 

 Votos en contra un, do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.- 

 Abstencións sete, catro dos concelleiros/as do grupo municipal do PSdeG-

PSOE, e tres dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ.- 

 

Quedando proclamado o acordo de PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN 

INFORMATIVA PERMANENTE DE ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 

18/10/2012 REFLECTIDO ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS 

SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

 
12.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ EN RELACIÓN A SOLICITUDE Á 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO ARRANXO DA INTERSECCIÓN ESTRADA DE A 

HERMIDA A SAN MARTIÑO COA ESTRADA FOZ A FERREIRA (REXISTRO DE ENTRADA 

NÚMERO 5151 DE DATA 17/10/2012).- 

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 18 de outubro de 2012, que no seu literal indica: 

“Dada conta do contido da moción reflectida no encabezamento, defendida polo Voceiro do 

grupo municipal UNIFOZ don Jaime Cancio Rodríguez, cuxo contido é o seguinte: 

“Foz a 08 de outubro de 2012 

SR.ALCALDE 



  

 CONCELLO DE FOZ (LUGO) 

 

Jaime Cancio Rodríguez, Ana Mª López Campoamor, Mª Ángeles Veiga Varela en 

representación do grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que 

Vostede preside e no seu nome o seu portavoz Jaime Cancio Rodríguez , presenta 

a seguinte  
     MOCIÓN 

Que  dende a Deputación Provincial procedeuse a reparación integral da crta que 

vaia a  Hermida en San Martiño , dende a crta Foz Ferreira. 

Que o enlace entre as dúas carreteras quedou se arranxar, sendo unha dificultade 

importante para os veciños que teñen que saír ou incorporar en esa carretera. 

Por todo o exposto UNIFOZ, presenta esta MOCIÓN, para solicitar acordo da 

Corporación, de pedir a Deputación Provincial e a Xunta de Galicia, para que se 

proceda ao arranxo na mencionada intersección. 

Jaime Cancio Rodríguez. 

 

Tralo debate no que non se producen intervencións, agás as de amosar o sentido favorable ao 

voto de cada un dos distintos Voceiros dos grupos políticos municipais, sométese a proposta a 

votación ordinaria e por unanimidade dos oito señores/as concelleiros/as asistentes, 

ACÓRDASE: 

Ditaminar favorablemente o contido da Moción en todos os seus extremos e nos seus propios 

termos, propoñendo ao Pleno do concello que resolva o procedente”.- 

 

Defende a moción o Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don XAIME CANCIO 

RODRÍGUEZ  incidindo e matizando que é unha proposta dirixida á Deputación 

Provincial de Lugo e Xunta de Galicia.- 

 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate, no que non se 

producen  intervencións agás as de sentido de voto polos distintos Voceiros, tralo que o 

señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión informativa a votación ordinaria, 

producíndose o resultado seguinte: 

 Votos a favor: unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as asistentes.- 

 Ningún voto en contra e ningunha abstención 

Quedando proclamado o acordo de PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN 

INFORMATIVA PERMANENTE DE ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 

18/10/2012 REFLECTIDO ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS 

SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

 
13.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ EN RELACIÓN A SOLICITUDE AO 

MINISTERIO DE FOMENTO A CONSIGNACIÓN DE PARTIDA ORZAMENTARIA PARA 

DOTAR DE BEIRARRÚAS NA N642 AO SEU PASO POLA PARROQUIA DE NOIS 

(REXISTRO DE ENTRADA NÚMERO 5152 DE DATA 17/10/2012).- 

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 18 de outubro de 2012, que no seu literal indica: 

“Dada conta do contido da moción reflectida no encabezamento, defendida polo Voceiro do 

grupo municipal UNIFOZ don Caime Cancio Rodríguez, cuxo contido é o seguinte: 

 

Foz a 08 de outubro de 2012 

SR. ALCALDE 



 

 CONCELLO DE FOZ (LUGO) 

Jaime Cancio Rodríguez,Ana Mª López Campoamor,Mª Angeles Veiga Varela en 

representación do grupo municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que 

Vostede preside e no seu nome o seu portavoz, Jaime Cancio Rodríguez, presenta 

a seguinte 
MOCIÓN 

Que  no tramo da carretera N642 ao seu paso pola parroquia de Nois, vemos 

como cada día resulta máis perigoso para os veciños o desprazamento por esta 

vía,  por non dispoñer de beirarrúas. 

Por todo o exposto UNIFOZ, presenta esta MOCIÓN, para solicitar acordo da 

Corporación, de pedir ao MOPU a elaboración de proxecto e a consignación de 

partida presupostaria suficiente para poder dotar a parroquia de Nois de 

beirarrúas na N642. 

Jaime Cancio Rodríguez. 

 
Tralo debate no que non se producen intervencións, agás as de amosar o sentido favorable ao 

voto de cada un dos distintos Voceiros dos grupos políticos municipais, sométese a proposta a 

votación ordinaria e por unanimidade dos oito señores/as concelleiros/as asistentes, 

ACÓRDASE: 

Ditaminar favorablemente o contido da Moción en todos os seus extremos e nos seus propios 

termos, propoñendo ao Pleno do concello que resolva o procedente”.- 

 

Defende a moción o Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, don XAIME CANCIO 

RODRÍGUEZ  incidindo en que se trata de dotar a Nois de beirarrúas e conseguilo apoio 

do equipo de goberno.- 

 

O señor alcalde don  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA expresa e ratifica o seu compromiso, 

anunciando que xa estivo en Madrid co señor Del Río Director Xeral de estradas do 

Estado para que se realice esa acción.- 

 

Debatido suficientemente, o señor alcalde-presidente somete o transcrito ditame da 

comisión informativa a votación ordinaria, producíndose o resultado seguinte: 

 Votos a favor: unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as asistentes.- 

 Ningún voto en contra e ningunha abstención 

Quedando proclamado o acordo de PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN 

INFORMATIVA PERMANENTE DE ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 

18/10/2012 REFLECTIDO ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS 

SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

 
14.- ASUNTOS QUE POIDAN SER DECLARADOS DE URXENCIA.- 

Non se declarou ningún.- 

Neste intre intervén o señor alcalde dando conta dos decretos e resolución da alcaldía 

desde 25/09/2012 ata 22/10/012 ao que os señores/as concelleiros/as asistentes que 

tiveron ao seu dispor desde a convocatoria da presente sesión, quedan informados do 

seu contido .- 

 

15.- ROGOS E PREGUNTAS.- 



  

 CONCELLO DE FOZ (LUGO) 

 

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes: 

Por D.  JOSÉ RAMÓN VAL ALONSO (PS de G-PSOE) 

1.- A rúa Trapeiro Pardo parece que está fundida, hai filtracións nos garaxes, rogo se 

proceda ao seu arranxo.- 

2.- Na rúa Pintor Laxeiro que vai ata a rúa Corporacións, hai unha vala de aviso e 

plaqueta levantada dende fai uns meses, ver se se pode levantar a vala e colocar a 

plaqueta.- 

3.- En Vilaronte, na estrada que baixa ao centro de Vilaronte, hai unha marquesiña cun 

tubo que vai á cuneta e se atopa roto, coa finalidade de evitar que os rapaces poidan 

causarse dano, rogo se arranxe.- 

O señor alcalde don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA  manifesta tomar nota destes rogos e 

proceder en consecuencia.- 

 

Por  D.  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ) 

1.- Rogarlle o que xa lle rogaron outros veciños respecto da marquesiña de Mañente que 

sigue no mesmo estado, reiterando as declaracións na radio sobre esa marquesiña sobre 

o compromiso de arranxala, pasou o tempo e segue igual esa marquesiña. ¿É un 

problema económico o desa marquesiña? Pois eu voulle dicir de onde o pode sacar, desa 

partida de festas, seguramente con mil euros arranxa vostede a marquesiña que aparte de 

ser un prexuízo para os veciños é unha mala imaxe para o pobo.- 

2.- Que proceda, se o ten a ben, á limpeza de sumidoiros xa que non se fixo e hai moitos 

que deixan moito que desexar, por exemplo nas casas baratas, na rúa Álvaro Cunqueiro, 

para que a auga poida descorrer por eles con normalidade.- 

3.- A ver se é posible saír da ilegalidade na que estamos e sacar a concurso o 

mantemento do alumbrado público, creo que non saíu e esta caducado fai tempo, o de 

axuda no fogar de dependentes que tamén esta caducado e o tema das escolas 

deportivas.- 

O señor alcalde don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA  manifesta tomar nota destes rogos e 

proceder en consecuencia, ao tempo de pedir ao señor Cancio que non faga demagoxia 

respecto dos gastos das festas xa que se trata de gastos de 2011 e 2012. Estamos neso 

das contratacións e, en concreto, estamos a facer unha auditoría antes de proceder á 

contratación do mantemento de alumbrado para saber como se atopan as instalacións, 

que por certo se atopan nun estado lamentable no seu conxunto.- 

 

Por D.  XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG) 

A marquesiña de Mañente pódese por de bandeira do barco de Foz, poñer unha madeira 

ou algo polo estilo para arranxalo, desde logo é algo escandaloso.- 

1.- No paseo da Ribeira se están a producir bastantes accidentes nos que os vehículos 

quedan moi danados, solicitar que se cambie o método de separar xa que os bloques que 

agora están producen danos considerables nos baixos dos vehículos, dirixir esa 

solicitude a Portos ou organismo do que dependa.- 

2.- O campo de fútbol municipal procurar arranxalo, xa que entendo que hai unha 

máquina que o recupera bastante ben.- 



 

 CONCELLO DE FOZ (LUGO) 

3.- A ponte de Vilaxoane, rogo se proceda ao seu arranxo, xa que leva moito tempo 

deteriorada co conseguinte perigo para os peóns 

O señor alcalde don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA  manifesta tomar nota destes rogos e 

proceder en consecuencia, respecto do arranxo do campo de fútbol matizou que alugar a 

máquina de arranxo custa tres mil euros .- 

 

Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes: 

D.  JOSÉ RAMÓN VAL ALONSO (PS de G-PSOE) 

Pregunta.- Fai certo tempo, case un ano, trouxemos un rogo que era cambiar as portas 

interiores e baños do colexio público número 1, quixeramos saber ¿Se fixo algo nese 

sentido? 

 

Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA que non teño 

constancia, creo que se ordenou aos servizos de obras e se procedeu por persianas Pinin 

ao seu arranxo.- 

 

Pregunta.- ¿Xa lle veu imposto por Portos o de facer a pasarela no porto deportivo? 

 

Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA que non, pediuno o 

alcalde a solicitude do presidente do club náutico, ademais doutras persoas, e 

pareceunos ben, a similitude do que xa existe en Ribadeo, e creo que lle ven ben xa que 

hai moitos bloques de formigón que se utilizan como bancos.- 

 

Pregunta.- Na rúa Trapero Pardo, en relación a obra efectuada por particulares¿Se 

fixo con licenza ou como está esa actuación? 

 

Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA que esa obra está 

paralizada, xa que o particular carece de licenza e, antes de acceder eu ao goberno o 

particular solicitou licenza que non se lle concedeu por entender que é un camiño 

público ou cando menos hai unha servidume dende fai anos, é un expediente que está en 

secretaría para resolver, facendo presenza a policía local e garda civil informando do 

actuado, carece de licenza pois, e o noso descontento para a acción que emprendeu ese 

particular sabendo cal é a posición do concello.- 

 

D. XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ) 

Pregunta.- ¿Saber se ese equipo de goberno solicitou ese estudo de Portos de Galicia, 

para ese porto tan especial que se pretende facer? 

 

Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA que si, que vanmo 

mandar e de feito vai ser presentado polo Presidente de Portos en datas próximas que 

vai a estar aquí en Foz.- 

 

Pregunta.- Me consta que o señor alcalde fixo un mitin político no local da asociación 

de veciños de Forxán e outro en Marzán ¿Pregunto se se puxo a disposición da Xunta 

Electoral eses locais para dar mitins na campaña electoral ? 

 



  

 CONCELLO DE FOZ (LUGO) 

 

Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA non pero creo que se 

solicitou para celebrar unha charla cos veciños de Forxán e Marzán.- 

 

Pregunta.- ¿As bases do plan de emprego para servizos básicos se van a tratar no 

pleno ou consensuar coa oposición? 

 

Contesta o alcalde-presidente don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA que as bases están 

publicadas e se non está de acordo, como así parece, poderá impugnalas.- 

 

D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG) 

Non hai preguntas 

 

 

Concluído o anterior, ás vinte e unha horas e vinte e cinco minutos, non sendo outro o 

obxecto da convocatoria, o señor alcalde - presidente levanta a sesión no lugar e data ao 

principio indicados, estendéndose a presente acta, de todo o que, como secretario, cer-

tifico.- 

O alcalde,  O secretario, 

 

 

 

 

 

 

 

 
JAVIER JORGE CASTIÑEIRA             VICENTE PASTOR MARTÍNEZ 

 

 

 


