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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

CONCELLEIROS/AS
D. PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP)
Dª. MERCEDES J. GONZÁLEZ ALONSO (PP)
Dª. Mª TERESA LÓPEZ REGO (PP)
D. JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP)
D. RAMÓN SIXTO LEGASPI (MEMBRO NON ADSCRITO)

ANA BARREIRO GOMEZ (2 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 20/10/2014
HASH: 38aaec3f8fd727c62572da597ed4554d

Dª. ANA ISABEL VILLARINO ALONSO (MEMBRO NON
ADSCRITO)

D. ENRIQUE COTARELO GARCÍA

(MEMBRO

NON

ADSCRITO)

D. JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO (MEMBRO NON

No salón de xuntas do
concello de Foz, sendo as
vinte horas e trinta minutos
do día vinte e cinco de
setembro de dous mil
catorce, reúnese, en sesión
ordinaria
e
primeira
convocatoria,
o concello
pleno, baixo a presidencia do
señor alcalde presidente don
Javier Jorge Castiñeira, coa
asistencia dos señores/as
concelleiros/as relacionados
ao marxe. Actúa de secretaria
a habilitada estatal Ana
Barreiro Gómez.-

ADSCRITO)

D

XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (MEMBRO NON

ADSCRITO)

Dª ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ)
Dª Mª ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ)
D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG)

SECRETARIA
Dª. ANA BARREIRO GÓMEZ

*****************

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,
cursados xuntamente coa convocatoria, producíndose o desenvolvemento da sesión e
correlativa adopción de acordos, nos termos seguintes:1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR,
ORDINARIA DE DATA 31 DE XULLO DE 2014.- Polo señor ALCALDE manifestase que

no punto cuarto da Orde do día que se refire ao cambio dos membros na
Mancomunidade, decía que era por un cambio a membro non adscrito e polo tanto
pasa a encabezar as listas do PSOE.__________________________________________________________________________________________________________
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ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

JAVIER JORGE CASTIÑEIRA (1 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 20/10/2014
HASH: 34f7cbd5237ee0e2937533594d1a4029

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO
EN DATA 25 DE SETEMBRO DE 2014
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O Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, responde que foi
por motivos persoais.O señor ALCALDE sométea a votación.-

RELACIÓN DECRETOS ALCALDÍA DESDE O 21/07/2014 AO 20/09/2014
NOME
DECRETO
2014-0735
DECRETO
2014-0734
DECRETO
2014-0733
DECRETO
2014-0732
DECRETO
2014-0731
DECRETO
2014-0730
DECRETO
2014-0729
DECRETO
2014-0728
DECRETO
2014-0727
DECRETO
2014-0726
DECRETO
2014-0725
DECRETO
2014-0724
DECRETO
2014-0723
DECRETO
2014-0722
DECRETO
2014-0721
DECRETO
2014-0720
DECRETO
2014-0719
DECRETO
2014-0718
DECRETO
2014-0717
DECRETO
2014-0716
DECRETO
2014-0715

DATA
19/09/201
4 19:27
19/09/201
4 19:26
19/09/201
4 19:26
17/09/201
4 12:35
16/09/201
4 18:51
16/09/201
4 18:51
11/09/201
4 17:56
11/09/201
4 17:56
11/09/201
4 17:54
11/09/201
4 17:54
11/09/201
4 17:53
11/09/201
4 17:53
11/09/201
4 17:52
11/09/201
4 17:52
11/09/201
4 17:52
11/09/201
4 17:51
11/09/201
4 17:51
11/09/201
4 17:51
11/09/201
4 17:51
11/09/201
4 17:50
11/09/201
4 17:50

RESUMO
2º pago subv. Agrupación Voluntarios Proteccion Civil
Aprobación fras. relación nº 29
expdte 24/2014 de xeracion de credito. curso de socorrismo
ANUNCIO BOP TRAMITACION LICENCIA SOLICITADA POR ANGELES RODRIGUEZ
ROCHA. TANATORIO
fras. SOLRED agosto 2014
Expdte. 25/2014 de modificación de crédito
CONVENIO ROZA
APROBACIÓN M.C. 22/2014 XERACIÓN DE CRÉDITOS. TRATAMENTOS
PREVENTIVOS
EXPDTE. 23/2014 DE XERACION DE CREDITO. OBRADOIRO EMPREGO PARDO DE
CELA
FRAS. SOLRED JULIO 2014
FRA. TELEFONICA JULIO
FRAS. MOVISTAR AGOSTO 2014
ADXUDIC
APRO EXP
ocup de via pub
Aprobación padron agua, lixo, depurtacion...4º bimestre 2014
CUMPRIMENTO 1º TRIENIO ANA BARREIRO GOMEZ
cumplimiento 11 trienio Francisco M. Palmeiro Rego
Cumprimento 16 bienios Santiago Fraga López
Antonio Vizoso Hermida. Cumplimiento 5 trienios
Cumprimento 4 bienio Vanesa Iglesias Sánchez

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

previstos no regulamento de Organización, funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais, dáse conta ao Pleno da corporación das resolucións e decretos da
alcaldía, así como das xuntas de goberno local desde o último pleno ordinario, que
foron postas/os de manifesto á secretaría, quedando informados do seu contido os trece
señores/as concelleiros/as asistentes e cuxa relación se transcribe a continuación:

ACTA DEL PLENO

2.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA, ASÍ COMO DAS
XUNTAS DE GOBERNO LOCAL, DESDE O ÚLTIMO PLENO ORDINARIO .- Aos efectos
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Por maioría absoluta dos trece señores/as concelleiros/as asistentes acórdase prestar
aprobación ao borrador da acta da sesión anterior ordinaria de data 31 de xullo de
2014, en todos os seus extremos e nos seus propios termos, engandido a observación
transcrita anteriormente.-
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DECRETO CONCESION LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION
Solicitud Salón de Actos CENIMA
prop de adxudic
nomina agosto
INFORME FAVORABLE REVOCACIÓN/ CESE NOMEAMENTO PROVISIONAL
INTERVENTORA
Aprobación relación facturas nº 25 e 26.
Solicitud Salón de Actos
Aprobación cargo ocupación vía pública con mesas e cadeiras xullo 2014.
DECRETO AUTORIZACION CELEBRACION MALLA EN SAN MARTIÑO O DIA
30/08/14
D20140826 DELEGACION FUNCIONS ALCALDIA

Solicitud Salón de Actos CENIMA
Resolución Alcaldía de 26/08/2014, Exención minusvalía Gonzalo Seoane Lama, matrícula 3858
FNJ.
Resolución Alcaldía de 26/08/2014, Exención antigüidade José Modesto Sanjurjo Casariego,
matrícula O -2587-BS.
Solicitud Salón de Actos CENIMA
RESOLUCION CONCESION LICENZA ANIMAIS ANGELA PATRICIA
MONTENEGRO
RESOLUCION ALCALDIA CONCESION LICENZA ANIMAIS CHRISTIAN BERNARDO
VARELA
Aprobación e ordenación pago facturas cargadas banco xuño.
Aprobación e ordenación pago facturas cargadas bancos. Xullo
Aprobación gastos Instituto Social da Mariña cesión uso Casa do Mar.
Aprobación e ordención pago facturas actuacións diversas S. Martiño e Seima Amariña, S.L.U.
Resolución Alcaldía de 21/08/2014, Exención minusvalía José Antonio Pérez Ramos, matrícula
4523 GDK.
Resolución Alcaldía de 21/08/2014, Exención minusvalía Francisco Ramón Martín Álvarez,
matrícula 8108 BLX.
Resolución Alcaldía de 21/08/2014, Exención minusvalía Anabel Goyos Reigosa, matrícula 8212
GZS.
Resolución Alcaldía de 21/08/2014, Exención minusvalía Eugenio Fernández Maseda, matrícula 3652
HXN.
bolsa de reserva
D20140820 CONVOCATORIA COMISION ESPECIAL DE CONTAS
Solicitud Salón de Actos CENIMA
D20140813 DECRETO NOMEAMENTO SELECCIONADOS BRIGADISTAS 2014
RESOLUCION LICENZA TENENCIA ANIMAIS POTENCIONALMENTE PERIGOSOS MARIA
CABALEIRO MONTENEGRO
RESOLUCION FINCA MAL ESTADO PORTO NOIS
RESOLUCION XESTION BIOMASA RUA AVD MARIÑA
Aprobación e ordenación pago publicación edicto aprobación padróns bens inmobles en B.O.P.
RESOLUCION CAMBIO TITULAR TAXAS LIXO E DEPURACION RUA CONCEPCION
ARENAL 21 BQ 2 2ºC
D20140812 APROBACION PADRONS IBI
revison elect

__________________________________________________________________________________________________________
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contrato limpeza de camiños
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08/09/201
4 9:02
04/09/201
4 10:28
01/09/201
4 11:29
29/08/201
4 14:15
29/08/201
4 14:15
29/08/201
4 14:15
28/08/201
4 19:06
28/08/201
4 11:36
26/08/201
4 14:11
26/08/201
4 14:10
26/08/201
4 14:09
26/08/201
4 13:03
26/08/201
4 11:14
26/08/201
4 11:14
22/08/201
4 11:35
22/08/201
4 11:26
22/08/201
4 11:26
21/08/201
4 12:37
21/08/201
4 12:37
21/08/201
4 12:36
21/08/201
4 12:32
21/08/201
4 12:13
21/08/201
4 12:13
21/08/201
4 11:15
21/08/201
4 11:15
20/08/201
4 12:59
20/08/201
4 12:58
19/08/201
4 10:23
14/08/201
4 19:55
14/08/201
4 19:55
14/08/201
4 19:55
14/08/201
4 19:55
14/08/201
4 19:54
14/08/201
4 19:54
13/08/201
4 13:32
13/08/201
4 13:29
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DECRETO
2014-0714
DECRETO
2014-0713
DECRETO
2014-0712
DECRETO
2014-0711
DECRETO
2014-0710
DECRETO
2014-0709
DECRETO
2014-0708
DECRETO
2014-0707
DECRETO
2014-0706
DECRETO
2014-0705
DECRETO
2014-0704
DECRETO
2014-0703
DECRETO
2014-0702
DECRETO
2014-0701
DECRETO
2014-0700
DECRETO
2014-0699
DECRETO
2014-0698
DECRETO
2014-0697
DECRETO
2014-0696
DECRETO
2014-0695
DECRETO
2014-0694
DECRETO
2014-0693
DECRETO
2014-0692
DECRETO
2014-0691
DECRETO
2014-0690
DECRETO
2014-0689
DECRETO
2014-0688
DECRETO
2014-0687
DECRETO
2014-0686
DECRETO
2014-0685
DECRETO
2014-0684
DECRETO
2014-0683
DECRETO
2014-0682
DECRETO
2014-0681
DECRETO
2014-0680
DECRETO
2014-0679
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Solicitud Salón de Actos CENIMA
RESOLUCION CONTRATACIÓN 5 PEÓNS RISGA
Aboamento parcial subvención Agrupación Voluntarios Protección Civil. Vixiancia praias.
Aprobación conta xustificativa pago a xustificar de Ramón Rodríguez Paleo. Reparación tractor
cortacespede. 915,21 €
Compensación débedas Termafe Foz, S.L.L.
RESOLUCIÓN CONTRATACIÓN 5 PEÓNS RISGA
RESOLUCION CAMBIO TITULAR TAXA LIXO E DEPURACION RUA PORTO 8
LISTA DEFINITIVA PRAZAS BRIGADA INCENDIOS

DECRETO AUTORIZACION CELEBRACION FESTAS SAN LOURENZO 2014
LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/EXCLUIDOS PRAZAS BRIGADA EXTINCIÓN DE
INCENDIOS E CONVOCATORIA TRIBUNAL
Aprobación e ordenación pago factura Javier Arca Uria. 2.716,45 €.
LISTA ADMITI E TRIBUNAL
LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/EXCLUIDOS PRAZAS BRIGADA EXTINCIÓN
INCENDIOS
terraza
terraza
RESOLUCION VEHICULO VIA PUBLICA RESIDUO PACO MAAÑON
terraza
TERRAZA
devolu fianza
Aprobación facturas José Castro Martínez.
Compensación débedas José Castro Martínez
RESOLUCION ORDE EXEC. CABANAS NOIS FINCA
RESOLUCION AUTORIZACION EVENTO MUSICAL O DIA 14/08/14
Aprobación relación factura 17/2014.
Resolución Alcaldía de 31/07/2014, Exención antigüidade Primo Cancio Pedreira, matrícula
LU-9786- K.
Resolución Alcaldía de 31/07/2014, Exención minusvalía Emilio Rego Ramos, matrícula 3827
BNP.
Aprobación e ordenación pago nóminas Xullo 2014.
DECRETO AUTORIZACION FESTA EN MARZAN O DIA 16/08/14
DECRETO AUTORIZACION FESTAS DE NOIS 2014
Compensación débedas Angel López-Leytón Teijeiro.
DECRETO CONVOCATORIA X.G.L. PARA O DIA 31/07/14
aproba de bases brigadistas
LPU
CONVOCATORIA PELNO ORDINARIO DO 31/07/14
DECRETO APROBACIÓN MC 21/14. XERACIÓN DE CRÉDITOS. CONVENIO BRIGADA
EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTAIS.

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

RESOLUCION LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS SUB. RISGA
APROBACIÓN CONTA XUSTIFICATIVA SUBVENCIÓN NOMINATIVA FESTA DO
BERBERECHO 2013
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12/08/201
4 12:07
08/08/201
4 10:59
08/08/201
4 10:45
08/08/201
4 10:44
08/08/201
4 10:43
08/08/201
4 10:42
07/08/201
4 11:29
05/08/201
4 11:38
05/08/201
4 11:38
05/08/201
4 11:38
04/08/201
4 13:51
04/08/201
4 13:50
04/08/201
4 11:09
04/08/201
4 11:09
04/08/201
4 11:09
01/08/201
4 12:37
01/08/201
4 12:37
01/08/201
4 12:32
01/08/201
4 12:25
01/08/201
4 12:25
01/08/201
4 12:25
01/08/201
4 12:25
01/08/201
4 12:25
01/08/201
4 12:24
01/08/201
4 12:24
31/07/201
4 12:36
31/07/201
4 10:29
31/07/201
4 10:29
30/07/201
4 12:41
30/07/201
4 10:53
30/07/201
4 10:53
30/07/201
4 10:52
30/07/201
4 10:52
29/07/201
4 9:45
28/07/201
4 13:57
28/07/201
4 13:01
28/07/201
4 12:24
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DECRETO
2014-0678
DECRETO
2014-0677
DECRETO
2014-0676
DECRETO
2014-0675
DECRETO
2014-0674
DECRETO
2014-0673
DECRETO
2014-0672
DECRETO
2014-0671
DECRETO
2014-0670
DECRETO
2014-0669
DECRETO
2014-0668
DECRETO
2014-0667
DECRETO
2014-0666
DECRETO
2014-0665
DECRETO
2014-0664
DECRETO
2014-0663
DECRETO
2014-0662
DECRETO
2014-0661
DECRETO
2014-0660
DECRETO
2014-0659
DECRETO
2014-0658
DECRETO
2014-0657
DECRETO
2014-0656
DECRETO
2014-0655
DECRETO
2014-0654
DECRETO
2014-0653
DECRETO
2014-0652
DECRETO
2014-0651
DECRETO
2014-0650
DECRETO
2014-0649
DECRETO
2014-0648
DECRETO
2014-0647
DECRETO
2014-0646
DECRETO
2014-0645
DECRETO
2014-0644
DECRETO
2014-0643
DECRETO
2014-0642
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Aprobación e ordenación pago facturas Servicios Sociais San Roque, S.L. e Limpezas Gala, S.L.
bases risga
Anulación compensación débedas Gas Natural Servicios SDG de 24/04/2014.
peons medio ambien
bases risga
Aprobación gasto e ordenación pago gastos publicación edicto en B.O.P.
Resolución Alcaldía de 23/07/2014, Devolución IVTM 2014, Secundino López Martínez, matrícula C
-0132-BFL.
Aprobación cargo ocupación vía pública con mesas e cadeiras maio
Aprobación cargo ocupación vía con mesas e cadeiras xuño.

RESOLUCION ALEGACIONS FINCA CERVANTES 12
expdte. nº 20/2014 de xeración de crédito. SERVIZO DE CONSERVACION
MEDIOAMBIENTAL
Solicitud Salón de Actos CENIMA
DECRETO COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS PREPARATORIOS PLENO DO
DIA 24/07/14
Resolución Alcaldía de 18/07/2014, Exención minusvalía José Luis Romillo Laya, matrícula 2949
HYL.
EXPDTE. 19/2014 DE XERACION DE CREDITO. NORMALIZACION LINGUA GALEGA
Aprobación padrón Escolas Deportivas maio 2014.
Aprobación e ordenación pago facturas varias: Angel López-Leytón Teijeiro, Sirgo Torcendo, S.L. e
costas procesuais Procedemento ordinario 86/2008-P.
Aprobación padróns axuda fogar maio-xuño 2014.

3.- DAR CONTA DAS BAIXAS E DA NOVA SITUACIÓN COMO MEMBROS NON
ADSCRITOS DO CONCELLEIRO DE UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, E DOS
CONCELLEIROS DO PSG-PSOE, RAMÓN SIXTO LEGASPI, ANA ISABEL VILLARINO
ALONSO, ENRIQUE COTARELO GARCÍA E JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO.- Dáse

conta do ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno,
acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 18 de setembro de 2014, que no seu
literal indica:
“ Ao inicio, O Sr Alcalde toma a palabra para explicar que hai unha situación completamente
distinta ás circunstancias normais dunha comisión, ás establecidas das normais comisións
informativas, e do propio pleno. Isto é debido a que cinco concelleiros deixaron os seus
respectivos grupos para pasar a ser membros non adscritos.
Propón que, de cara á organización das sucesivas comisións, e sesións plenarias, para garantir
que
as
concelleiras
de
UNIFOZ
non
estean
separadas,
o concelleiro Jaime Cancio Rodríguez, que acepta, cambie de sitio na mesa coa concelleira M
Angeles Veiga Varela.
Infórmaos de que en todas as comisións, todos os concelleiros non adscritos teñen dereito á
súa asistencia tal e como se realizaron ata agora, e, no seu caso os votos serán de forma
ponderada, quedando da seguinte maneira:
__________________________________________________________________________________________________________
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Compensación débedas Megabyte Foz, S.L.
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24/07/201
4 13:41
23/07/201
4 14:02
23/07/201
4 13:16
23/07/201
4 13:15
23/07/201
4 13:15
23/07/201
4 13:13
23/07/201
4 10:33
22/07/201
4 12:38
22/07/201
4 12:37
22/07/201
4 12:37
22/07/201
4 12:37
22/07/201
4 12:36
22/07/201
4 10:12
21/07/201
4 13:00
21/07/201
4 11:28
21/07/201
4 11:28
21/07/201
4 11:28
21/07/201
4 11:27
21/07/201
4 11:27
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DECRETO
2014-0641
DECRETO
2014-0640
DECRETO
2014-0639
DECRETO
2014-0638
DECRETO
2014-0637
DECRETO
2014-0636
DECRETO
2014-0635
DECRETO
2014-0634
DECRETO
2014-0633
DECRETO
2014-0632
DECRETO
2014-0631
DECRETO
2014-0630
DECRETO
2014-0629
DECRETO
2014-0628
DECRETO
2014-0627
DECRETO
2014-0626
DECRETO
2014-0625
DECRETO
2014-0624
DECRETO
2014-0623
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Grupo municipal PP ten tres representantes.
Os dous votos recoñecidos de UNIFOZ quedan subdivididos nos seus dous representantes,
con 0,66 voto cada unha das concelleiras (Ana María López Campoamor e María Ángeles
Veiga Varela); e, o concelleiro non adscrito, Jaime Cancio Rodríguez, quedaría pola súa
banda con 0,66 voto.
O grupo Mixto-BNG segue cun representante e un voto.
Os catro concelleiros anteriormente do grupo de PSG-PESOE (os Señores Ramón Sixto
Legaspi, Ana Isabel Villarino Alonso, Enrique Cotarelo García e José Manuel Casabella
Otero) que contaban con dous votos, agora quedan coa participación de 0,5 cada un
deles.

O Sr Alcalde comprométese a dar a palabra aos non adscritos de forma coordinada, polo ben
da organización do pleno.
Por unha banda, co compromiso dos concelleiros procedentes do grupo PSG-PSOE a unha
intervención, e estos asenten falar no nome dos catro, por boca ou a cargo de Ramón Sixto
Legaspi.
Por outro lado ao concelleiro Jaime Cancio Rodríguez, antigo membro de UNIFOZ, daráselle
a palabra para poder intervir respectando unha duración de proporcionalidade e
representatividade.
Como establece o regulamento, os concelleiros non adscritos solicitarán a palabra antes da
súa intervención, tanto para o pleno como par ás comisións.
No pleno, para a quenda de rogos e preguntas, tamén se asimila unha solución ponderada e
proporcionada á pactada no pleno de organización, na que se establecían tres rogos e tres
preguntas por cada grupo municipal.
Tómase o acordo de quedar do seguinte xeito:






UNIFOZ, que tiña tres concelleiros e pasa a dous, agora ten dereito en dous rogos e
dúas preguntas, pasando un rogo e unha pregunta ao concelleiro Jaime Cancio
Rodriguez.
Os tres rogos e tres preguntas que ten recoñedico o grupo PSG-PSOE, agora
repartiranse no resto dos concelleiros non adscritos que queda (os Señores Ramón
Sixto Legaspi, Ana Isabel Villarino Alonso, Enrique Cotarelo García e José Manuel
Casabella Otero).
O Mixto-BNG segue tendo como grupo municipal tres rogos e tres preguntas.

Con respecto ás mocións, a Secretaria Xeral do Concello de Foz determinará aos non
adscritos se poden presentar mocións aceptando todos estas consideracións nas que o Señor
Alcalde se basea, tanto no Real Decreto 2568/86 polo que se aproba o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Rexime Xuídico das Entidades Locais como na Lei 5/2003 de
16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local.

ACTA DEL PLENO

Para as intervencións, tanto en comisións coma no pleno, seguirase respectando as quendas
para os partidos políticos.

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

Tamén lles notifica que para as asignacións económicas, por asistir ás comisións faráse de
igual xeito, de forma ponderada coa finalidade de non ter como resultado un gasto maior para
o Concello.
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Pendente de matizar coa Secretaria Xeral do Concello de Foz todo o aquí exposto”.-

Dáse conta do escrito de Ramón Sixto Legaspi, coa data 03/09/2014 presentado no rexistro
xeral de entrada 2014-E-RC-4220, no que, “concelleiro de PSdG PSOE do Concello de Foz
EXPOÑO: Que logo do acontecido dentro da Agrupación Socialista de Foz, véxome na obriga,
por razóns de ética, de deixar de representar ao Partido Socialista neste Concello. É por todo
isto que mediante o presente escrito SOLICITO: O pase do grupo municipal no que estou
integrado ao grupo de concelleiros non adscritos a ningún partido político”.
Dáse conta do escrito de Ana Isabel Villarino Alonso, coa data 03/09/2014 presentado no
rexistro xeral de entrada 2014-E-RC-4221, no que, “concelleira de PSdG PSOE do Concello
de Foz EXPOÑO: Que logo do acontecido dentro da Agrupación Socialista de Foz, véxome na
obriga, por razóns de ética, de deixar de representar ao Partido Socialista neste Concello. É
por todo isto que mediante o presente escrito SOLICITO: O pase do grupo municipal no que
estou integrado ao grupo de concelleiros non adscritos a ningún partido político.”
Dáse conta do escrito do Grupo Socialista do Concello de Foz, composto por Ramón Sixto
Legaspi, Enrique Cotarelo García, Manuel Casabella Otero e Ana Isabel Villarino Alonso, coa
data 03/09/2014 presentado no rexistro xeral de entrada 2014-E-RC-4222, no que, “ EXPÓN:
Que logo do acontecido dentro da Agrupación Socialista de Foz, vese na obriga, por razóns de
ética, de deixar de representar ao Partido Socialista neste Concello. É por todo isto que
mediante o presente escrito SOLICITA: Pasar a formar parte como concelleiros independentes
non adscritos a ningún partido político.”
Decátase diso A Presidencia e os Señores Concelleiros, e reafírmase no formulado ao inicio
desta sesión”.-

O señor ALCALDE manifesta que a situación é que hai cinco membros non adscritos,
catro do PSOE e un de UNIFOZ. Acordouse que os catro membros non adscritos do
PSOE van ser representados polo señor RAMÓN SIXTO LEGASPI.-

__________________________________________________________________________________________________________
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Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

Dáse conta do escrito de Enrique Cotarelo García, coa data 03/09/2014 presentado no rexistro
xeral de entrada 2014-E-RC-4219, no que, “concelleiro de PSdG PSOE do Concello de Foz
EXPOÑO: Que logo do acontecido dentro da Agrupación Socialista de Foz, véxome na obriga,
por razóns de ética, de deixar de representar ao Partido Socialista neste Concello. É por todo
isto que mediante o presente escrito SOLICITO: O pase do grupo municipal no que estou
integrado ao grupo de concelleiros non adscritos a ningún partido político.”

ACTA DEL PLENO

Dáse conta do escrito de Manuel Casabella Otero, coa data 03/09/2014 presentado no rexistro
xeral de entrada 2014-E-RC-4218, no que, “concelleiro de PSdG PSOE do Concello de Foz
EXPOÑO: Que logo do acontecido dentro da Agrupación Socialista de Foz, véxome na obriga,
por razóns de ética, de deixar de representar ao Partido Socialista neste Concello. É por todo
isto que mediante o presente escrito SOLICITO: O pase do grupo municipal no que estou
integrado ao grupo de concelleiros non adscritos a ningún partido político.”
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“ Dáse conta do escrito, dirixido ao Sr Alcalde Presidente do Concello de Foz, de Jaime Cancio
Rodriguez, coa data 28/08/2014 presentado no rexistro xeral de entrada 2014-E-RC-4159, no
que, “Como concelleiro da Corporación que vostede preside. SOLICITA A BAIXA COMO
CONCELLEIRO DO GRUPO POLÍTICO DE UNIFOZ, E A SÚA INCORPORACIÓN COMO
CONCELLEIRO DO GRUPO MIXTO/NON ADSCRITOS”
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Como pediron un rogo máis os de UNIFOZ, terano porque están de acordo todos os
Concelleiros, polo que terán tres rogos e tres preguntas.Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, que é aprobado por unanimidade dos trece
membros asistentes, en todos os seus extremos e nos seus propios termos, coa
modificación de tres rogos e tres preguntas para o Grupo Municipal UNIFOZ.Dáse
conta do ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno,
acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 18 de setembro de 2014, que no seu
literal indica:

Visto que tales postos de traballo serán para:





Profesores da Escola Municipal de Música.
Peóns de obra e oficiais de obra.
Socorristas.
Persoal de limpeza das distintas dependencias e edificios do concello.

Vistos os informe de Secretaría de data 3 e 4 de setembro de 2014, o cal sométese ao
Pleno para a súa toma en consideración.
Polo anterior, e de acordo co establecido no artigo 22 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora das Bases de Réxime Local, proponse ao Pleno da Corporación á
adopción do seguinte:
Primeiro: Declarar prioritarios os seguintes sectores/actividades/servizos no Concello
de Foz, co seguinte detalle:
SECTOR/ACTIVIDAD/SERVIZO

IDENTIFICACIÓN
SERVIZO OBRIGATORIO

COBERTURA
LEGAL
ART. 26 LRBRL

Acceso a núcleos de poboación e
pavimentación
das
vías
Públicas.
Denominación do posto de traballo.
Denominación do posto:
Peóns e oficiais de obra
COMPETENCIA PROPIA
Promoción da cultura e equipamentos
culturais.
Participación na programación da
ensinanza
e
cooperaración
coa

ART 25 LRBRL
ART 80 LEI 5/1997,
ALG
ART3.2 LEI 5/14

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

“Vistas as necesidades que ano tras ano xorden en determinados
sectores/actividades/servizos e o Concello debe proceder á contratación de persoal
laboral temporal.

ACTA DEL PLENO

“ O Señor Alcalde da conta da PROPOSTA DA ALCALDÍA AO PLENO, asinada por Javier
Jorge Castiñeira con data 15 de setembro de 2014, que expón:
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4.- DECLARACIÓN DE SERVIZOS/ACTIVIDADE SECTOR COMO PRIORITARIOS.-
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Administración educativa na creación,
construcción e sostenemento dos centros
docentes públicos, intervir nos seus
órganos de xestión e participar na
vixilancia
do
cumprimento
da
escolaridade obligatoria.
Denominación do posto:

PROMOCIÓN
DO
DEPORTE
E
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E DE
OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE.
Denominación do posto:

COMPETENCIA PROPIA

ART. 25.2.L) LRBRL
Sen Lei na actualidade
que o regule
ART3.2 LEI 5/14

SERVIZO OBRIGATORIO
COMPETENCIA PROPIA

ARTS 25 E 26 LRBRL
ART3.2 LEI 5/14
ART 80 LEI 5/1997,
ALG

Segundo: Facultar a Alcaldía para unha vez sexa necesario proceder á contratación
realizar a memoria xustificativa do número de prazas e tempo da contratación, así
coma dos motivos que xustifican a contratación, todo elo co condicionante de que non
suba a masa salarial.
Deberase xustificar so seguintes extremos:
 Que a contratación resulta imprescindible para a prestación do servizo.
 Modalidade contractual elixida, duración do contrato e funcións concretas do
traballador.
 Órgano responsable do seguimento e dirección da actividade a realizar.
 Valoración económica da contratación e acreditación de existencia de crédito
adecuado e suficiente ou de que se ha iniciado o expediente da oportuna
modificación de crédito.
 Xustificación de que, co persoal da mesma categoría con que se conta o
Concello, non se pode levar a cabo a cobertura da necesidade urxente e
inaprazable.
 Nos contratos subvencionados, xuntarase a resolución, convenio ou título
xurídico que xustifique a financiación externa a súa contía, así como o proxecto
integral para o que se concedeu a subvención.”
Previo unha maior aclaración desta proposta por parte do Sr Alcalde, aludindo o Sr Gonzalez
Basanta ser moi xenérico polo que precisaría mais información, e por Jaime Cancio a petición
de que sexan incluídos os servizos de Axuda no fogar e de Xardinería, o Presidente desta
Comisión Informativa somete a votación o asunto do epígrafe, co seguinte resultado:
Votos a favor: 7 ( UNIFOZ, PP, os 5 concelleiros membros non adscritos)
__________________________________________________________________________________________________________
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Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

Recollida de lixo, limpeza viaria,
protección da salubridade pública e
conservación, mantemento e vixilancia dos
edificios de titularidade local destinados a
centros públicos de educación infantil,
primeria e especial.
Denominación do posto:
Limpadoras

ACTA DEL PLENO

Socorristas
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Profesores da Escola de Música

10

Votos en contra: ningún
Abstencións: 1 BNG)”.-

Intervén o señor ALCALDE e di que é necesario para poder contratar o persoal. Na
Comisión non se incluian os Auxiliares de Axuda no Fogar, nin os peóns de xardín, a
proposta do señor Cancio.A Portavoz de UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, pregunta polos traballadores
do ano pasado e pola limpadora que se xubilou.-

Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di que
está de acordo e pregunta porqué non se fixo antes, e espera que se acuda menos ás
empresas privadas.Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: PP (5); UNIFOZ (2); MEMBROS NON ADSCRITOS (5): XAIME
CANCIO RODRIGUEZ; RAMÓN SIXTO LEGASPI; ANA ISABEL VILLARINO
ALONSO; ENRIQUE COTARELO GARÍA E JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO).-

-

Votos en contra: Ningún.-

-

Abstencións: MIXTO-BNG (1).-

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 18/09/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.5.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ PARA FACER OS TRÁMITES OPORTUNOS
PARA DOTAR CUNHA PARTIDA EXTRAORDINARIA PARA COMPRA DE ALIMENTOS
BÁSICOS DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL.- Dáse conta do ditame

emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa
sesión ordinaria celebrada o día 18 de setembro de 2014, que no seu literal indica:
“ Dáse conta da Moción coa data 5 de agosto/2014, presentada no rexistro xeral de entrada
2014-E-RC-3841, na que a representación do grupo Municipal UNIFOZ na Corporación

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

Intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e di que están a
favor da contratación.-

ACTA DEL PLENO

Intervén o Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, e di que a
diferencia do PP eles están a favor da creación de emprego, e queren que se siga con
estas políticas. Di que non están de acordo coa política de emprego que se está a seguir,
queren que se consensuen as bases de selección e non se orienten para ninguén en
concreto. Non están de acordo coa modalidade de contratación que se está a seguir.-
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O señor ALCALDE responde que se amortizou.-
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Rematado o turno de debate, pola Presidencia sométese a votación o asunto do epígrafe,
conforme ao literal que se transcribe, co seguinte resultado:
Votos a favor: 8 (por unanimidade)
Votos en contra: ningún
Abstencións: ningunha
Facer os trámites oportunos, instar ao goberno, para dotar con unha partida extraordinaria
para compra de alimentos básicos destinados ao BANCO DE ALIMENTOS Municipal”.-

A Portavoz de UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, pasa a dar lectura da súa
Moción.O Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, manifesta que están
de acordo coa mesma.Intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, manifestando
que eles están a favor.Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di que a
partida de emerxencia social non funciona, hai pouco houbo unha chamada dunha
persoa pedindo unha nevera, e Cáritas está a traballar neste sentido. Quere que o
Concello traballe neste sentido.O señor ALCALDE di que o PP trouxo o Regulamento de Emerxencia Social, non é certo
o que din. Estase axudando incluso desde a radio para dar axudas de primeira
necesidade, tamén o banco de alimentos. Non hai ningún problema en que se inclua na
partida o crédito necesario.-

__________________________________________________________________________________________________________
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ACTA DEL PLENO

O Sr Alcalde propón cambiar o formato da moción, o instar ao goberno para trámites
oportunos, como una proposición de alcaldía e modificación de crédito.-

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

“Que mediante proposta de UNIFOZ, a Corporación Municipal, tomou acordo de crear
unha partida especifica para atender axudas extraordinarias de EMERXENCIA
SOCIAL.
Que a experiencia do último ano indica, que son poucos os casos de axudas
concedidas, a pesar da situación socioeconómica das familias, que ben pode ser
polas bases, criterios ou falta de publicidade das mesmas.
Que o banco de alimentos atendido por persoal voluntario, encontrase desbordado
pola petición de produtos básicos de alimentación.
Por todo isto Unifoz , presenta ante a Corporación Municipal esta MOCIÓN, coa
seguinte proposta de acordo:
Facer os tramites oportunos para dotar con unha partida extraordinaria para compra
de alimentos básicos destinados ao BANCO DE ALIMENTOS Municipal.”

Cod. Validación : 33XAA4PNMCRNFSMZK9S7J6QJZ | Corrección : http://concellodefoz.sedelectronica.es/ n Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico |Páxina 11 a 30

Municipal, formada por Jaime Cancio Rodriguez, Ana Mª López Campoamor e Mª Ángeles
Veiga Varela, no seu nome e asinada polo seu portavoz Jaime Cancio Rodriguez, que expón:
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Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da Comisión
Informativa a votación ordinaria,
e por unanimidade dos trece señores /as
concelleiros/as, queda proclamado polo señor presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 18/09/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de
Pleno, acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 18 de setembro de 2014, que no
seu literal indica:

O real decreto determina o pago de dereitos de cada autor@ con base no pagamento
dun canon por empréstito; estabelece o pago de 0,004€ por empréstito realizado e
0,05€ por persoa usuaria das bibliotecas. Ademais, sinala que mentres non se poida
aplicar o pago por empréstito, estabelecerase o canon de 0,16€ por obra adquirida
pola biblioteca e dispoñíbel para ser prestada. O RD non ten en conta a situación de
Galiza, onde non existe un carné de usuari@ único e onde moit@s usuari@s son
soci@s de máis dunha biblioteca e, por tanto, por unha mesma persoa pagarase
varias veces. Esta medida é un claro ataque ás bibliotecas públicas, que verán aínda
máis diminuídas as posibilidades de actualizaren o seu fondo, e fai recaer o peso do
pago sobre os concellos, que son, en moitas ocasións, as administracións que máis
invisten en cultura a pesar de disporen de menos recursos que outras administracións.
A normativa representa tamén un ataque ao dereito da cidadanía á lectura e ao
acceso á cultura, prexudicando, máis unha vez, a quen menos ten, pois ao
deteriorarse este servizo público dificultarase o acceso á cultura das persoas con
menos recursos.
Con este RD dáse tamén o paradoxo de que as bibliotecas que prestan máis servizo e
que teñen máis fondos e maior número de empréstitos son prexudicadas ao teren que
achegar máis cartos por dar un maior e mellor servizo, feito que vai provocar unha
rebaixa no seu nivel de calidade e de servizos prestados e mesmo unha diminución
moi importante das súas adquisicións. Chegaremos ao absurdo de obrigar as
bibliotecas a ter que prestar menos servizos, realizar menos compras e menos
empréstitos para que os concellos propietarios desa bibliotecas poidan pagar menos
cantidade polo canon.
A situación actual das bibliotecas municipais non é boa, tal e como manifestou
reiteradamente a Asociación de Arquiveir@s, Bibliotecari@s, Museólog@s e

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

“O pasado 1 de agosto, en pleno período vacacional, o Goberno do Estado español
publicaba o Real Decreto 624/2014, de 18 de xullo, que obriga ao pago polo
empréstito a arquivos, museos e bibliotecas, un RD que responde ás esixencias da
Directiva europea 2006/115/CE, de 12 de decembro de 2006. Trátase dunha directiva
pensada para países do norte de Europa, cunha situación cultural moi diferente da
estatal e da galega. Estes países, que contan cun sistema bibliotecario que foi sempre
o espello no que mirarnos, son considerados paradigma da xestión bibliotecaria tanto
pola IFLA (Federación Internacional de Asociacións de Bibliotecarios) como pola
UNESCO (Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura).
Porén, a situación das bibliotecas galegas está ben lonxe do sistema bibliotecario
deses países e o pago do canon non fará máis que empeorala.

ACTA DEL PLENO

“ Dáse conta da Moción na que o concelleiro de BNG, Señor Basanta González , expón:
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6.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CONTRA O CANON BIBLIOTECARIO.-
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Non se pode facerlle pagar por ler á cidadanía, por iso cómpre defender a biblioteca
entendida como espazo xerador de cultura coa participación activa das persoas
usuarias. Para isto, é necesario un impulso desde a Xunta de Galiza e a defensa do
libro o e da cultura galega, do produto cultural propio, de calidade, asequíbel e
accesíbel a toda a cidadanía.
Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a
adopción do seguinte acordo:
1. Instar á Xunta de Galiza a que demande do goberno do Estado español a
paralización do Real Decreto 624/2014.
2. Trasladar este acordo ao presidente do Estado español, ao presidente da Xunta de
Galiza e aos grupos parlamentares no Parlamento galego.
3. O Pleno do Concello comprométese a defender ás bibliotecas municipais como
espazos xeradores de cultura polo que garantirá orzamento adecuado para a
compra de fondos.
4. Instar á Xunta de Galiza a pór en marcha as medidas necesarias para
comprometer un plan de mellora, modernización e coordinación da rede
bibliotecaria pública galega.
5. Instar á Xunta de Galiza a que destine as partidas orzamentarias suficientes para
que as bibliotecas públicas galegas alcancen as recomendacións dos organismos
internacionais, a IFLA e a UNESCO, en canto a estándares de calidade.
6. O Concello sumarase as campañas postas en marcha contra o CANON
BIBLIOTECARIO.”
Pola Presidencia sométese a votación
transcribe:

co seguinte resultado conforme ao literal que se

Votos a favor: 5 ( BNG, UNIFOZ, e os 5 concelleiros membros nos adscritos)
Votos en contra: ningún
__________________________________________________________________________________________________________
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Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

Tampouco autoras e autores van saír indemnes do pago se tivermos en conta que
moit@s autor@s son coñecid@s e as súas obras son vendidas porque son difundidas
nas bibliotecas. Se as bibliotecas deren menor servizo e adquiriren menos fondos será
menor a promoción d@s autor@s e est@s deixarán de percibir ingresos por dereitos
de autoría.

ACTA DEL PLENO

Tamén está a vivir un panorama negativa o sector da edición galega, que vai ver como
este real decreto o afunde aínda máis. Nun comunicado conxunto de xaneiro de 2014
a AELG, a Asociación Galega de Editores e GÁLIX, denunciaron que o sector da
edición galega perdeu desde 2008 o 38 % do seu emprego directo, está a padecer
unha redución drástica de fondos destinados á adquisición de novidades editoriais
para bibliotecas públicas (un 64,8% menos) e das axudas para a edición de materiais
didácticos en lingua galega (un 75 % menos). E isto sucede ao tempo que a compra
de fondos está a padecer, como toda a actividade cultural, a suba do gravame do IVE
cultural, até o 21%.
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Documentalistas de Galiza (Anabad Galicia), dadas as caídas continuada dos
investimentos, tanto nos orzamentos municipais como nos galegos e nos estatais,
para todo tipo de actividades, mais sobre todo para a compra de fondos. Á
desaparición do programa de cofinanciamento para a adquisición de fondos do
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte sumouse a desaparición -tanto en 2011
como en 2014- das axudas da Xunta de Galia para a compra de fondos para
bibliotecas públicas municipais.
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Instar á Xunta de Galiza a que demande do goberno do Estado español a paralización do
Real Decreto 624/2014.



Trasladar este acordo ao presidente do Estado español, ao presidente da Xunta de Galiza
e aos grupos parlamentares no Parlamento galego.



O Pleno do Concello comprométese a defender ás bibliotecas municipais como espazos
xeradores de cultura polo que garantirá orzamento adecuado para a compra de fondos.



Instar á Xunta de Galiza a pór en marcha as medidas necesarias para comprometer un
plan de mellora, modernización e coordinación da rede bibliotecaria pública galega.



Instar á Xunta de Galiza a que destine as partidas orzamentarias suficientes para que as
bibliotecas públicas galegas alcancen as recomendacións dos organismos internacionais,
a IFLA e a UNESCO, en canto a estándares de calidade.



O Concello sumarase
BIBLIOTECARIO”.-

postas

en

marcha

contra

o

CANON

O Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, pasa a dar lectura e
explicación da súa Moción.A Portavoz de UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, manifesta que eles están a
favor da Moción.O Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, manifesta que eles están
a favor.Intervén o señor ALCALDE e di que o canon ven do Real Decreto 624/2008 que
desenrola a Directiva 2006/115 da Unión Europea, que recoñece aos autores o dereito a
cobrar pola difusión das obras nas bibliotecas públicas. Por non levalo a cabo o PSOE
houbo unha sanción da Unión Europea. É 0,16 € por libro.Intervén o Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, e di que é
froito das políticas culturais de cada país, non axuda para nada á ilustración nin ao
fomento da cultura.Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: MIXTO-BNG (1); UNIFOZ (2); MEMBROS NON ADSCRITOS (5):
XAIME CANCIO RODRIGUEZ; RAMÓN SIXTO LEGASPI; ANA ISABEL
VILLARINO ALONSO; ENRIQUE COTARELO GARCÍA; JOSÉ MANUEL
CASABELLA OTERO (5-MEMBROS NON ADSCRITOS).-

-

Votos en contra: PP (5).-

-

Abstencións: Ningunha.-

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 18/09/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

campañas

ACTA DEL PLENO

as
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Abstencións: 3 (PP)
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7.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG POLA DEFENSA DA PLURALIDADE E A
PARTICIPACIÓN POLÍTICA E CONTRA A REFORMA ELECTORAL QUE PRETENDE O
PP.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios

de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 18 de setembro de 2014, que
no seu literal indica:

Estamos, pois, ante unha tentativa de lexitimación de concesión dun poder absoluto a
órganos unipersoais, que reforzan o presidencialismo e restan pluralidade. Téntase
que os gobernos locais non reflictan a pluralidade política e social existente, senón
que unha parte poida gobernar ao seu antollo, a través dun/unha alcalde/esa que
goberne aínda que o seu apoio popular nas urnas sexa minoritario.
O Bloque Nacionalista Galego considera esta proposta profundamente
antidemocrática e contraria ao interese do conxunto da sociedade, que continuamente
está expresando a súa demanda de exercer unha maior participación, control e
transparencia das institucións. Mais tamén xulga que os contidos que o PP está a
manifestar publicamente que configurarían a proposta de reforma electoral son
contrarios á configuración institucional e de representación política consagrada no
actual ordenamento xurídico.

__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)
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Os obxectivos do PP son os de se asegurar con maior facilidade acadar a maioría
absoluta e reducir a pluralidade política que a cidadanía expresa a través das urnas.
Estamos, pois, ante unha subversión dos alicerces da representación democrática que
vai na liña contraria do que defende o BNG. Esta medida, para alén de constituír un
intento do Partido Popular de concentrar nas súas mans o maior número de alcaldías,
supón, na práctica, unha reforma que incide na concentración de poder nas mans de
alcaldes e alcaldesas, privando ao pleno, aos órganos colexiados e, por tanto, á
cidadanía de capacidade de control da actuación municipal. De feito, todos os
informes especializados e os organismos internacionais sinalan que un dos principais
elementos para combater a corrupción é a maior participación política e a pluralidade
fronte á concentración do poder. Velaí as verdadeiras medidas anticorrupción que o
PP non quere aplicar.
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“Despos de 30 anos de se manteren no Estado español certos elementos básicos do
sistema electoral, entre os que cómpre salientar a retrición da proporcionalidade que
beneficia, sobre todo, os partidos máis votados e con maior implantación, o Partido
Popular decidiu desenvolver unha ofensiva en diferentes frontes contra a democracia,
as liberdades públicas e o dereito de participación e de expresión da cidadanía. De aí
que pretenda, por unha parte, unha reforma da lei baseada na redución do número de
deputados e deputadas para integraren o Parlamento galego e unha reforma da
lexislación electoral para facilitar a investidura automática como alcalde ou alcaldesa
da persoa que ocupe o primeiro posto da lista máis votada, aínda que non se
corresponda coa expresión da vontade da maioría dos cidadáns e das cidadás que
emitiron o seu voto. De feito, o que o PP leva expresado publicamente arredor da súa
proposta non é que se escolla o/a alcalde/esa directamente, senón que uns votos
posúan máis valor que outros.

ACTA DEL PLENO

“ Dáse conta da Moción en cuestión, na que o Señor Basanta González, concelleiro do BNG
expón que:

16

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a
adopción do seguinte
ACORDO: Este concello insta ao Goberno Galego a:

b) Eliminación da regra de Hont da fórmula de asignación da representación
nos órganos e substituíndoa por outra que garanta un resultado máis proporcional á
vontade expresada pola cidadanía.
c) Eliminación do limiar mínimo para acceder á repartición de representación.
d) Regulación da capacidade de convocatoria de referendos a todas as
administracións en asuntos do seu interese, e fixando un catalogo de asuntos que
deben ser obxecto de consulta obrigatoria antes de adoptar unha decisión
(especialmente aqueles vinculados coa xestión dos servizos públicos), así como un
procedemento para que un determinado número de persoas poida esixir a
convocatoria de referendos con carácter vinculante para os poderes públicos”.
Pola Presidencia sométese á votación, co seguinte resultado e conforme ao literal que se
transcribe:
Votos a favor: 3( 1 BNG, 2 os 4 Sres: Sixto,Villarino, Cotarelo e Casabella)
Votos en contra: 3 (PP)
Abstencións: 2 (Concelleiras de UNIFOZ , o membro non adscrito Sr Cancio)
Instar ao Goberno Galego a:
1.- Manifestar a súa rotunda oposición á proposta de reforma da lexislación electoral
formulada polo Goberno do Estado que ten como finalidade que ostente a alcaldía a lista que
resulte máis votada, reforzando deste xeito a concentración do poder municipal en órganos
unipersoais e vulnerando a expresión do pluralismo político da cidadanía e a súa capacidade
de participación e control da xestión pública municipal.
2.- Dirixirse ao Goberno do Estado español coa finalidade de instar unha modificación do
sistema electoral que favoreza unha mellor expresión nos órganos de representación da
pluralidade política da cidadanía e unha maior participación no impulso e decisión das
políticas públicas, introducindo medidas tales como:

ACTA DEL PLENO

a) Definición, agás no caso de eleccións municipais, como circunscrición
electoral do territorio galego, isto é, incluír como circunscricións electorais únicas as
actuais comunidades autónomas.

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

2.- Dirixirse ao Goberno do Estado español coa finalidade de instar unha modificación
do sistema electoral que favoreza unha mellor expresión nos órganos de
representación da pluralidade política da cidadanía e unha maior participación no
impulso e decisión das políticas públicas, introducindo medidas tales como:
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1.- Manifestar a súa rotunda oposición á proposta de reforma da lexislación electoral
formulada polo Goberno do Estado que ten como finalidade que ostente a alcaldía a
lista que resulte máis votada, reforzando deste xeito a concentración do poder
municipal en órganos unipersoais e vulnerando a expresión do pluralismo político da
cidadanía e a súa capacidade de participación e control da xestión pública municipal.
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a) Definición, agás no caso de eleccións municipais, como circunscrición electoral do
territorio galego, isto é, incluír como circunscricións electorais únicas as actuais
comunidades autónomas.
b) Eliminación da regra de Hont da fórmula de asignación da representación nos
órganos e substituíndoa por outra que garanta un resultado máis proporcional á vontade
expresada pola cidadanía.

Intervén a Portavoz de UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, e di que eles
absteñense porque non coñecen a Lei.O Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, manifesta que eles están
a favor porque queren que as minorías esteñan representadas.A Concelleira membro non adscrita, ANA ISABEL VILLARINO ALONSO, manifesta que
está de acordo porque quere que as minorías esten representadas.Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e dí que
está de acordo co primeiro punto da Moción, pero non co segundo, porque propón unha
nova modificación. Se o PP di que goberne a persoa máis votada, eu digo que goberne a
lista máis votada, e polo tanto pide listas abertas.Intervén o señor ALCALDE e di que vostede non me extraña que opine así despois de
pasar por tantos partidos. O que se quere é evitar o transfuguismo e evitar a
ingobernabilidade. Hai un borrador, hai a posibilidade dunha segunda volta. O PSOE
levouno no ano 2004 nas súas listas. Faise en Italia, Francia, Landers Alemanes,
Portugal, etc. Así o artigo 140 da Constitución preve esta posibilidade. Nas primarias do
PSOE xa xurdiu esta problemática e non aplica o que está dicindo. O que se quere é que
non se obstaculize a actividade de tomas de decisións no Concello.Intervén o Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, contestando
ao señor Cancio e dicindolle que coa Lei D’Hont é o que se está a facer, e coa nova
reforma que se quere levar a cabo acabaríase coa representatividade, polo que non
habería problema en cambiar este punto.
Achacar á oposición a ingobernabilidade é incerto, terá culpa o equipo de goberno. O
Alcalde, salvo os orzamentos, ten moitas competencias.__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)
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O Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, pasa a dar lectura e
explicación da súa Moción, e di que agora van coa lista máis votada, despois dos casos
de corrupción, etc. O que queren é que haxa máis representación, xa a Lei actual fai un
reparto non proporcionado afectando aos partidos minoritarios.-

ACTA DEL PLENO

d) Regulación da capacidade de convocatoria de referendos a todas as
administracións en asuntos do seu interese, e fixando un catalogo de asuntos que deben ser
obxecto de consulta obrigatoria antes de adoptar unha decisión (especialmente aqueles
vinculados coa xestión dos servizos públicos), así como un procedemento para que un
determinado número de persoas poida esixir a convocatoria de referendos con carácter
vinculante para os poderes públicos”.-
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c) Eliminación do limiar mínimo para acceder á repartición de representación.
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O programa electoral de Feijoo propoñía os 2/3 para aprobar a reforma electoral, polo
que hai que ser coherente.Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di que por
alusións empezou en Democracia Galega, no ano 1995 estivo no PSOE e que se
xubilará no PSOE, ainda que no ano 2010 militara por UNIFOZ. Di que está aquí
porque non queren os meus compañeiros que deixe a acta, non é un problema de
maioría senón de non consenso.-

Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di que
non é un transfuga, e que non é mentiroso, preocupese por gobernar para os veciños.Intervén novamente o señor ALCALDE e di que lle preocupa que xente coma vostede
entre na Corporación, xa que enganou aos compañeiros.Intervén a Portavoz de UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, e di que o señor
Cancio está aquí porque eles queren e respetan a súa posición. O señor Cancio non os
deixou tirados. Nós estamos aquí porque estamos representandoo.Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: MIXTO-BNG (1); MEMBROS NON ADSCRITOS (5): RAMÓN SIXTO
LEGASPI; ANA ISABEL VILLARINO ALONSO; ENRIQUE COTARELO GARCÍA;
JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO; XAIME CANCIO RODRÍGUEZ.-

-

Votos en contra: PP (5).-

-

Abstencións: UNIFOZ (2).-

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 18/09/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

8.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA O REXISTRO DO CONCELLO NO
DOMINIO GAL.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos

Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 18 de setembro
de 2014, que no seu literal indica:

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

Intervén novamente o señor ALCALDE e di que é un transfuga despois de pasar por catro
partidos.-

ACTA DEL PLENO

Intervén a continuación o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO
RODRÍGUEZ, e di que non ten o carné do PP, e se quere xa lle explicarei este tema, pero
non hoxe.-
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Intervén o señor ALCALDE e di que quere que conste en acta que o señor Cancio di que
non ten carné do Partido Popular.-
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“ Dáse conta desta, na que o Señor Basanta González, concelleiro do BNG expón que:

De cara a un funcionamento regular do sistema de rexistro de nomes de dominios co
sufixo .gal foi preciso estabelecer unhas fases que garantiran un correcto
funcionamento e estabilidade do sistema e que tanto as entidades públicas como
privadas puidesen protexer debidamente as súas marcas tanto comerciais como de
utilidade pública, polo que se estabeleceron uns períodos de rexistro moi
diferenciados que comprenderon unha fase previa que foi denominada Programa
Pioneiros. Este programa permitiu poñer na Rede un grupo reducido e significativo de
dominios e deu paso á segunda fase en que se porán en marcha os Programas
Abrente ou Sunrise xunto ao Programa Carreira ou Landrush, previos á terceira fase
de apertura xeral en que todo o mundo poderá rexistrar o seu dominio .gal.
Segundo os prazos que se deseñaron para rexistrar os dominos.gal, o Programa
Pioneiros púxose en marcha para un grupo reducido de páxinas web baixo unhas
condicións especiais. Durante o pasado mes de xuño recibíronse solicitudes na
Asociación PuntoGal e, tras seren peneiradas e aceptadas, só noventa e tres delas
entraron en funcionamento o pasado 25 de xullo.
A seguir, na Fase de Lanzamento, ábrese o período coñecido como Abrente ou
Sunrise que permitirá que aquelas entidades tanto públicas como privadas poidan
exercer o seu dereito preferente de solicitaren un dominio. Esta fase desenvolverase
entre os meses de setembro e novembro. Simultaneamente ao Abrente
desenvolverase o proceso de Carreira ou Landrush, en que aquelas persoas
interesadas en dominios sen prioridade de especial interese poderán ter a súa
oportunidade de solicitalo.
Finalmente daráselle paso á Fase Aberta, en que se abrirá o rexistro libre de dominios
para o público xeral e que comezará a funcionar arredor de decembro.

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

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

O dominio .gal fai que se poidan localizar os contidos destinados ao público galego ou
referentes á sociedade galega de xeito máis rápido, poderanse organizar os contidos
en galego na rede de xeito máis eficiente e as institucións poden presentarse perante
o público galego dun xeito máis próximo. O dominio galego axudará a consolidar unha
comunidade galega na internet, o .gal permitirá facer visíbeis os produtos, a cultura e
a comunidade galega no mundo e contribuirá ao uso e fomento das novas tecnoloxías
por e para a sociedade galega.

ACTA DEL PLENO

O dominio é xestionado pola Asociación PuntoGal e os ingresos económicos que se
producen pola súa actividade serven para o mantemento do propio dominio e, no caso
de se produciren beneficios, estes son investidos no fomento da lingua e cultura
galega dentro do ámbito das novas tecnoloxías.
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“No marco da actual sociedade da información o que non está na internet non existe.
A comunidade galega no mundo, a nosa lingua e a nosa cultura xa gozan dunha marca
propia con que identificar todos os contidos que xeramos na Rede e, así, facérmonos
máis visíbeis dentro deste espazo de comunicación global. O .gal é o dominio que nos
corresponde como comunidade con fortes vínculos lingüísticos, culturais, históricos e
sociais. Unha especie de sufixo con que identificamos na internet as páxinas escritas
en galego e que se dirixen á sociedade galega nas súas comunicacións en liña e que,
tendo en conta a dispersión so pobo galego no mundo, non se circunscribe a un
ámbito territorial concreto. Tecnicamente viábel e económica, social, lingüística e
culturalmente rendíbel, o .gal encádrase nos dominios patrocinados de primeiro nivel.
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Asemade hai que facer fincapé no feito de que máis alá dun beneficio económico
(porque o dominio e as web .gal tributarán en Galiza), este paso suporá unha maior
proxección no eido dixital e servirá para que o noso país se vexa no mundo.
Por iso pedimos do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO:

Rematado o turno de debate pola Presidencia sométese á votación, co seguinte resultado e
conforme ao literal que se transcribe:
Votos a favor: 1 ( BNG)
Votos en contra: 3 (PP)
Abstencións: 4 (UNIFOZ e os cinco concelleiros membros non adscritos)
1.- Instar o Goberno municipal para que rexistre e active o seu enderezo .gal nos prazos
estabelecidos pola asociación que xestiona o dominio galego.
2.- Instar o Executivo municipal para que estabeleza un plan local de promoción entre as
diferentes entidades e asociacións locais co obxecto de que comecen a mudar as súas páxinas
web cara ao .gal, incluíndo o preceptivo asesoramento para a migración de todos estes
enderezos cara a este novo dominio que nos identifica como país.
3.- Instar o Goberno local a fin de que xestione unha liña extraordinaria de axudas
destinadas ás entidades e asociacións municipais para facer fronte á tarifa da Asociación
PuntoGal que se publicará como “prezo normal” ao longo do mes de setembro”.

O Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, pasa a dar lectura e
explicación da súa Moción.Intervén a continuación a Portavoz de UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, e di
que están en contra porque creen que non é o momento disto, creen que hai que facer
cousas máis importantes.Intervén a continuación o Concelleiro membro non adscito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e
di que eles absteñense porque se está tratando de facer aforro e non é o momento de
aprobalo.-

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

3.- Instar o Goberno local a fin de que xestione unha liña extraordinaria de axudas
destinadas ás entidades e asociacións municipais para facer fronte á tarifa da
Asociación PuntoGal que se publicará como “prezo normal” ao longo do mes de
setembro.”

ACTA DEL PLENO

2.- Instar o Executivo municipal para que estabeleza un plan local de promoción entre
as diferentes entidades e asociacións locais co obxecto de que comecen a mudar as
súas páxinas web cara ao .gal, incluíndo o preceptivo asesoramento para a migración
de todos estes enderezos cara a este novo dominio que nos identifica como país.
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1.- Instar o Goberno municipal para que rexistre e active o seu enderezo .gal nos
prazos estabelecidos pola asociación que xestiona o dominio galego.
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Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di que él
está a favor porque sería un cambio para o Concello, non coñecía ese dato que di.
Actualmente ao Concello custalle 2.400 euros.O Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, di que ao Concello
saliríalle a 50 euros ao ano.-

-

Votos a favor: MIXTO-BNG (1); MEMBRO NON ADSCRITO (1): XAIME CANCIO
RODRÍGUEZ.-

-

Votos en contra: PP (5); UNIFOZ (2).-

-

Abstencións: MEMBROS NON ADSCRITOS (4): RAMÓN SIXTO LEGASPI; ANA
ISABEL VILLARINO ALONSO; ENRIQUE COTARELO GARCIA; JOSÉ MANUEL
CASABELLA OTERO.-

Consecuentemente, non obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo
señor presidente o acordo acadado, deste xeito:
NON PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA
PERMANENTE DE ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 18/09/2014
RELFECTIDO ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS
PROPIOS TERMOS.9.- MOCIÓN DE XAIME CANCIO RODRÍGUEZ PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN DE
TRÁFICO (URXENTE).- Dáse conta da Moción presentada polo Concelleiro XAIME
CANCIO RODRÍGUEZ (MEMBRO NON ADSCRITO) que, trala oportuna declaración de

urxencia acadada por unanimidade dos trece votos favorables dos señores/as
concelleiros/as dos grupos PP, UNIFOZ, MIXTO-BNG, E MEMBROS NON ADSCRITOS , 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, no seu literal indica:
“ Jaime Cancio Rodríguez, como concelleiro na Corporación Municipal que Vostede preside.
ROGO
Que a rúa Colexio do Pilar, xunto coa rúa Costa do Castro e Cemiterio, son as rúas
que moitos veciños empregan para entrar e saír de Foz e así fuxir de moitos dos
atascos que se producen no casco urbano.

__________________________________________________________________________________________________________
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ACTA DEL PLENO

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

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

Intervén o Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, e di que non
é cousa do BNG, senón que o Parlamento por unanimidade recoñeceu a importancia
deste dominio.-

Cod. Validación : 33XAA4PNMCRNFSMZK9S7J6QJZ | Corrección : http://concellodefoz.sedelectronica.es/ n Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico |Páxina 21 a 30

Intervén o señor ALCALDE e di que hai infraestructura montada e non considera que
sexa necesario ese cambio porque implicaría máis custes.-
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Que na rúa Colexio do Pilar, cruce con Costa do Castro, e coa rúa do Calvario, xurden
a diario numerosos incidentes de tráfico pola falta ou axeitado tratamento de
sinalización.
Que a ordenación do trafico nas mencionadas rúas non parece o máis axeitada, e
máis concretamente no cruce coa rúa do calvario.

Intervén o Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, e di que eles
están de acordo e que se ampliara para que o Xefe de Tráfico e o Alcalde revisaran os
cruces. Que se amplie a liña amarela para evitar sustos nos cruces do Concello.Intervén a continuación o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e
di que eles tamén están a favor da Moción.Intervén o señor ALCALDE e di que eles vanse abster porque se trata dun rogo e confian
na Xefatura da Policía Local.Debatido suficientemente o señor alcalde somete a transcrita Moción a votación
ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: MIXTO-BNG (1); UNIFOZ ( 2); MEMBROS NON ADSCRITOS (5):
RAMÓN SIXTO LEGASPI; ANA ISABEL VILLARINO ALONSO; ENRIQUE
COTARELO GARCIA; JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO; XAIME CANCIO
RODRÍGUEZ

-

Votos en contra: PP (5).-

-

Abstencións: Ninguha.-

Consecuentemente, non obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo
señor presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN Á MOCIÓN DO CONCELLEIRO XAIME CANCIO RODRÍGUEZ
(MEMBRO NON ADSCRITO), RELFECTIDA ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS
EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.10.- MOCIÓN DE RAMÓN SIXTO LEGASPI; ENRIQUE COTARELO GARCIA; ANA ISABEL
VILLARINO ALONSO E JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO, PARA A SOLICITUDE DE
DÚAS NOVAS ISLETAS DE COLECTORES SOTERRADOS DE LIXO E A FINANCIACIÓN
DE UN NOVO CAMIÓN DE RECOLLIDA DE LIXO (URXENTE).- Dáse conta da Moción
conxunta presentada polos Concelleiros independentes RAMÓN SIXTO LEGASPI;
ENRIQUE COTARELO GARCÍA; ANA ISABEL VILLARINO ALONSO E JOSÉ MANUEL
CASABELLA OTERO (MEMBROS NON ADSCRITOS) que, trala oportuna declaración de

ACTA DEL PLENO

A Portavoz de UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, manifesta que eles están de
acordo coa Moción, e que se ampliara a unha revisión de vados e outros viais.-

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

O Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, pasa a dar lectura e
explicación da súa Moción e di que os técnicos o terán que revisar.-
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Por todo o exposto mediante o seguinte MOCIÓN URXENTE a Corporación Municipal
insta ao EQUIPO DE GOBERNO a que proceda a ELABORACIÓN DUN PLAN DE
TRÁFICO, onde se contemplen, ordenación e sinalización vertical e horizontal para
garantir a seguridade vial nas rúas expostas”.-
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urxencia acadada por unanimidade dos trece votos favorables dos señores/as
concelleiros/as dos grupos PP, UNIFOZ, MIXTO-BNG, E MEMBROS NON ADSCRITOS , 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, no seu literal indica:

Por outra banda está sendo preciso solicitar e renovar un novo camión de recollida de
lixo para que nun tempo breve non siga dando gastos no taller.
Por todo o dito anteriormente solicitamos o voto favorable da Corporación para poder
levar a cabo o seguinte acordo:
Instar tanto a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia como a Deputación
Provincial de Lugo a que sufraguen os gastos necesarios para a construción e
instalación de dúas novas isletas de colectores soterrados, e á financiación dun novo
camión de recollida de lixo”.-

O Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, defende e da lectura da
Moción presentada, e di que o anterior goberno comprou dous coches de recollida de
lixo e unha barredora, e o actual goberno municipal non comprou nada.Intervén a Portavoz de UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, e di que eles están a
favor da Moción, e piden unha revisión dos contenedores en varias rúas que non os
teñen, e que na época estival se aumenten.O Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, di que eles están a
favor da Moción.Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di que
está a favor da Moción, e que quería saber cales son as novas isletas de colectores.Intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e di que habería
que revisar onde se pode facer.-

__________________________________________________________________________________________________________
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Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

Este actual goberno nada fixo por este servizo, ao contrario, empeorárono retirando a
recollida en tempo real, facendo que roedores e gaivotas volveran a tomar as rúas e a
maiores os colectores desprenden un cheiro insoportable nalgúns casos, pasando o
mesmo cos camións da recollida do lixo, e nin sequera foron capaces de instalar
ningunha isleta de colectores soterrados.

ACTA DEL PLENO

Os servizos de recollida de lixo no noso Concello sempre coidados polo anterior
goberno e proba de elo é que instalaron sete colectores soterrados, mercaron dous
camións de recollida de lixo, mercaron unha maquina barredora, implantaron a
recollida de lixo en tempo real (os famosos cubos que este goberno eliminou) e que
incrementaron notablemente a plantilla municipal, etc.etc...
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“ Os Concelleiros independentes Ramón Sixto Legaspi, Enrique Cotarelo García, Ana Isabel
Villarino Alonso e Manuel Casabella Otero presentan en conxunto a seguinte moción:
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A continuación intervén o señor ALCALDE, e di que sí que se compraron os coches e a
barredora, pero pagamolos nós. Di que sí queren comprar, pero primeiro hai que pagar.
O servizo de lixo era moi amplo e agora con menos xente tamen se pode facer unha
reestructuración de todo o servizo. É certo que se pide á Deputación Provincial e a
Xunta de Galicia, polo que mirará algún plan de axudas.-

PRESTAR APROBACIÓN Á MOCIÓN CONXUNTA PRESENTADA POLOS CONCELLEIROS
INDEPENDENTES (RAMÓN SIXTO LEGASPI; ENRIQUE COTARELO GARCIA; ANA
ISABEL VILLARINO ALONSO E JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO), RELFECTIDA
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

11.- MOCIÓN DE RAMÓN SIXTO LEGASPI; ENRIQUE COTARELO GARCIA; ANA ISABEL
VILLARINO ALONSO E JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO, PARA A SOLICITUDE DO
ARRANXO DAS DEFICIENCIAS DOS PASEOS MARÍTIMOS (URXENTE).- Dáse conta da
Moción conxunta presentada polos Concelleiros independentes RAMÓN SIXTO LEGASPI;
ENRIQUE COTARELO GARCÍA; ANA ISABEL VILLARINO ALONSO E JOSÉ MANUEL
CASABELLA OTERO (MEMBROS NON ADSCRITOS) que, trala oportuna declaración de

urxencia acadada por unanimidade dos trece votos favorables dos señores/as
concelleiros/as dos grupos PP, UNIFOZ, MIXTO-BNG, E MEMBROS NON ADSCRITOS , 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, no seu literal indica:
“ Os Concelleiros independentes Ramón Sixto Legaspi, Enrique Cotarelo García, Ana Isabel
Villarino Alonso e Manuel Casabella Otero presentan en conxunto a seguinte moción:
De todos é sabido que o Turismo en Foz é un motor económico importante e
fundamental para o desenrolo do noso Concello, por elo debemos de ter para os
nosos veciños e visitantes as instalacións e lugares de ocio nun estado aceptable;
pero desgraciadamente isto non sucede e vémonos na obriga de denunciar e ao
mesmo tempo de solicitar que se arranxen varios lugares que necesitan a atención de
algo tan sinxelo coma un mantemento.
Podemos ver os paseos marítimos ao largo do municipio de Foz con importantes
deficiencias para o día a día das persoas; o chan con pedras, lousas ou outros
materiais levantados ou mesmamente desaparecidos, os muretes das baixadas ás
praias coas barandillas levantadas e tiradas, as instalacións dos servizos deterioradas
e cos chapeados de pedra das fachadas soltos, moitas pasarelas de madeira
atópanse rotas ou tapadas pola area, os parques infantís existentes na costa están

ACTA DEL PLENO

Debatido suficientemente o señor alcalde somete a transcrita Moción a votación
ordinaria, e por unanimidade dos trece señores /as concelleiros/as, queda proclamado
polo señor presidente o acordo acadado, deste xeito:

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

Intervén o señor ALCALDE e di que na súa época había 7.000.000 de euros, pero cando
se foron había menos de 30.000 euros e maís de 1.000.000 de euros por pagar.-
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Intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e di que lles
deixaron máis do que vostedes nos deixaron, para iso está vostede para xestionar e
adoptar decisións. Dicir que no verán o pobo estaba limpo, nós non o vimos.-
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totalmente abandonados e a sinalización turística que tanto gusta pola información
que conten atópase moi danada, é dicir, unha serie de problemas que dan unha imaxe
lamentable ao noso Concello.
Somos conscientes de que estes traballos correspóndenlle ao Concello, pois fíxose
responsable ante Costas do seu mantemento, pero como queda máis que demostrado
que este Goberno é incapaz de cumprir coas súas obrigas estes catro Concelleiros
solicitan do Pleno Municipal a aprobación do seguinte acordo:

O Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, manifesta que eles
están a favor da Moción.O Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta que él
está tamén a favor da Moción.Intervén o señor ALCALDE e di que eles están a favor porque queren que se melloren e o
Concello non ten medios.Debatido suficientemente o señor alcalde somete a transcrita Moción a votación
ordinaria, e por unanimidade dos trece señores /as concelleiros/as, queda proclamado
polo señor presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN Á MOCIÓN CONXUNTA PRESENTADA POLOS CONCELLEIROS
INDEPENDENTES (RAMÓN SIXTO LEGASPI; ENRIQUE COTARELO GARCIA; ANA
ISABEL VILLARINO ALONSO E JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO), RELFECTIDA
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.12.- ASUNTOS QUE POIDAN SER DECLARADOS DE URXENCIA.-

Pola Alcaldía dáse conta do informe emitido pola Policía Local de Foz en data
22/09/2014 relativo á sinatura do CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
12.a)

ORGANISMO AUTÓNOMO XEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO E A FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS PARA O INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
E A MUTUA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA que, trala oportuna declaración de

urxencia acadada por unanimidade dos trece votos favorables dos señores/as
concelleiros/as dos grupos PP, UNIFOZ, MIXTO-BNG, E MEMBROS NON ADSCRITOS , 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, no seu literal indica:
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ACTA DEL PLENO

A Portavoz de UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, manifesta que eles están de
acordo xa que os parques están en moi mal estado.-

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

O Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, pasa a dar lectura da
Moción.-
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Dirixirse ao Ministerio de Medio Ambiente e Servizo Xeral de Costas para que se faga
cargo da reparación de ditas deficiencias”.-
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“INFORME

El Oficial de esta Policía Local tiene a bien solicitar:

Es de vital importancia el impulso en divulgación de educación vial y participación en la
seguridad vial, gracias al material de que dispone la DGT.

O Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, pide que o informe da
Policía Local estivese en galego.Non producindose debate algún, o señor alcalde somete o transcrito Informe a votación
ordinaria, e por unanimidade dos trece señores /as concelleiros/as, queda proclamado
polo señor presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO INFORME EMITIDO POLA POLICÍA LOCAL DE FOZ EN
DATA 22/09/2014 PARA A SINATURA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
ORGANISMO AUTÓNOMO XEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO E A FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS PARA O INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
E A MUTUA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA, RELFECTIDO ANTERIORMENTE, EN
TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

12.b) O grupo municipal MIXTO-BNG, a través do
GONZÁLEZ BASANTA, presenta unha moción que,

seu portavoz, XAN CARLOS
trala oportuna declaración de
urxencia acadada por unanimidade dos trece votos favorables dos señores/as
concelleiros/as dos grupos PP, UNIFOZ, MIXTO-BNG, E MEMBROS NON ADSCRITOS , ao
abeiro do establecido no artigo 91.4 do ROF aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do
28 de novembro, en relación ao que se establece no artigo 138 do mesmo corpo
regulamentario, éntrase no despacho da seguinte:
“ MOCIÓN PARA A CONDONACIÓN DAS DÉBEDAS DOS MONTES CONSORCIADOS
E CONVENIADOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

Todo lo cual informo a los efectos oportunos”.-

ACTA DEL PLENO

Con la suscripción de este convenio se podrá realizar los cambios de domicilio en los permisos
de conducción y de circulación sin desplazarse a la Jefatura Provincial de Tráfico, evitando de
este modo desplazamientos innecesarios a los vecinos de Foz.
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Que en base a continuar con la colaboración que en su día se firmó entre la Dirección General
de Tráfico y el Ayuntamiento de Foz para la retirada de puntos y su registro en el portal de
conductores, es necesario continuar con esta dinámica, ya que está pendiente la firma para la
obtención del Arena que nos facilita la transmisión de datos sobre los accidentes, así como el
Nostra-Dev el cual debía estar suscrita esta administración ya que la fecha tope era del 25 de
mayo de 2014.
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Os montes veciñais en man común ocupan 1/3 do territorio galego (sobre 650.000
hectáreas). Están xestionados democráticamente por unhas 3 000 comunidades de
montes, que conforman un censo de aproximadamente 250 000 veciños e veciñas
comuneiros. Son, ademais, un sinal de identidade da nosa nación.

Non hai ningunha razón legal, xurídica e técnica, para non condonar as débedas
(supostas e falsas) que teñen os montes veciñais consorciados e /ou conveniados. A
Lei de montes do Estado (Lei 43/2003,do 21 de novembro, modificada pola Lei
10/2006, do 28 de abril), que é unha lei marco, na súa Disposición adicional segunda
permite a condonación das débedas dos montes consorciados e/ou conveniados
sempre que o titular da terra se comprometer a xestionala mediante un instrumento de
xestión.
O feito de a Consellaría de Medio Rural e do Mar optar por non condonar as débedas
dos montes veciñais consorciados e/ou conveniados ten un claro obxetivo político:
arrancarlle 300.000 hectáreas de terra á veciñanza comuneira para llelas entregar de
balde ás empresas forestais privadas. Esta xestión privada dos montes veciñais en
man común non estará obrigada por lei a investir o 40% dos ingresos na mellora do
monte e moito menos a investir de xeito voluntario en obras de carácter social e
comunitario (traídas de auga, centros socioculturais, asfaltado de camiños, zonas de
lecer....), e en activades socioculturais (grupos musicais, teatro, bandas de música,
grupos de baile...), o que repercutirá negativamente na calidade de vida de galegas e
galegos.
Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a
adopción do seguinte
ACORDO:
1. Instar á Consellaría do Medio Rural e do Mar a que nos orzamentos xerais da Xunta
de Galiza para o ano 2015 se dote dunha partida orzamentaria para a condonación
das débedas dos montes consorciados e/ou conveniados.

__________________________________________________________________________________________________________
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Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

As débedas (supostas e falsas) que teñen as comunidades de montes consorciadas
ou conveniadas, para alén de teren erros contábeis (sempre en contra das
comunidades de montes), son inxustas xa que parten dun roubo que parte de cando o
rexime franquista lle usurpou os montes veciñais á veciñanza comuneira para llelos
entregar a diversas administracións públicas.

ACTA DEL PLENO

A Lei de montes de Galiza actualmente vixente (Lei 7/2012, do 25 de xuño, na sua
Disposición transitoria novena dita que se no mes de agosto do ano 2016 as
comunidades de montes que teñen os seus montes veciñais consorciados ou
conveniados non pagan o saldo debedor que teñen, están obrigadas a asinaren un
contrato de xestión con unha empresa forestal privada.
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Os montes veciñais en man común cumpren as funcions sociais, económicas e
ambientais que todo monte debe cumprir. Unha parte considerábel dos orzamentos
das comunidades de montes destínase á mellora do propio monte (o que beneficia a
sociedade no seu conxunto) e outra parte dedícase a obras de caracter social,
comunitario e a actividades socioculturais (o que repercute na mellora da calidade de
vida dos habitantes dos concellos).
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2. Apoiar a manifestación que co lema "condonación das débedas dos consorcios e
dos convenios" e convocada pola Orgaccmm terá lugar o día 22 de novembro de
2014 en Santiago de Compostela”.-

O Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, pasa a dar lectura da
súa Moción.-

-

Votos a favor: MIXTO-BNG (1); UNIFOZ (2); MEMBROS NOS ADSCRITOS (5):
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ; RAMÓN SIXTO LEGASPI; ANA ISABEL
VILLARINO ALONSO; ENRIQUE COTARELO GARCÍA; JOSÉ MANUEL
CASABELLA OTERO.-

-

Votos en contra: Ningún.-

-

Abstencións: PP (5).-

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN Á MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL
MIXTO-BNG, RELFECTIDA ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS
SEUS PROPIOS TERMOS.-

13.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes:
GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ
Dona ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR

-Que nos pasos de peóns se corrixan os pasos de auga por chuvia.-Que na Rúa Corporacións se talen as árbores, que entran nas vivendas.-Que se coide o estado xeral do Concello.-

GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG
Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA

- Que se vixien os plásticos do mercado.-

ACTA DEL PLENO

Debatido suficientemente o señor alcalde somete a transcrita Moción a votación
ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

Intervén de novo o Portavoz do MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, e di
que os montes mancomunados reportan un beneficio social, ahí están os de Cangas.-
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Intervén o señor ALCALDE, e di que non sabe se as débedas foron por mala xestión ou
por outras cousas. Ninguha Lei do Estado e da Comunidade Autónoma permite
privatizar os montes mancomunados. Eles vanse abster porque non teñen coñecemento
da Lei.-

29

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

-Que na finca anexa á Estación de Autobuses hai moita maleza.-Que se revise o aparcadoiro que está fronte ao Mercadona.-

MEMBROS NON ADSCRITOS

-Que se mellore a saída do Centro de Saúde a Rúa Corporacións, xa que non hai
visibilidade.-

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ

-Que se acondicione o aparcadoiro que hai na subida da Costa do Castro.Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes:
Dona ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR ( UNIFOZ )

-¿Cándo se vai convocar a Comisión da piscina?
O señor Alcalde responde que cando se poida.-¿Cándo se vai facer a reorganización do Porto?
O señor Alcalde responde que se está a tramitar a evaluación ambiental e despois
sacarase a licitación.-¿Cómo vai a tramitación do Plan Xeral?
O señor Alcalde responde que as alegacións estarán resoltas en seis meses, os informes
sectoriais están enriba da mesa, e virá á Corporación para a súa aprobación.Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG)

-Respecto ao Plan Xeral, ¿as alegacións contestaranse individualmente?
O señor Alcalde responde que se contestarán individualmente a cada veciño.-¿Cándo se vai facer a limpeza dos alcantarillados?
O señor Alcalde responde que se está a facer.-¿Cómo están os orzamentos?
O señor Alcalde responde que a nosa vontade era presentalo, pero non hai Interventor, e
estase a tramitar a interinidade do mesmo, en canto se poda sacase.__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)
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MEMBRO NON ADSCRITO

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

-Que se arranxe a marquesina de San Acisclo.-
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Don/a RAMÓN SIXTO LEGASPI; ANA ISABEL VILLARINO ALONSO; ENRIQUE
COTARELO GARCIA; JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO.-
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Don RAMÓN SIXTO LEGASPI (MEMBRO NON ADSCRITO)

-¿Porqué non se lle pagou ao Coro de San Acisclo unha subvención do ano 2013?
O señor Alcalde responde que foi porque non xustificaron ben os gastos.-¿Estase a facer algo coas abispas asiáticas?

-¿Hai subida do IBI?

-¿Por qué non se contestou a un veciño que pedía información dunha licenza urbanística?
O señor Alcalde responde que se está a tramitar.Concluído o anterior, ás vinte e dúas horas e quince minutos, non sendo outro o obxecto
da convocatoria, o señor alcalde titular levanta a sesión no lugar e data ao principio
indicados, estendéndose a presente acta para constancia, de todo o que, como secretaria,
certifico.A secretaria,

O alcalde,

ANA BARREIRO GÓMEZ

JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

(DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE)

Número: 2014-0011 Data: 20/10/2014

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (MEMBRO NON ADSCRITO)

ACTA DEL PLENO

O señor Alcalde responde que veu a orde do Ministerio de Facenda de subir o 10% para
todos os Concellos. Non se sabe se por parte do Catastro se fixo algún tipo de
actualización de valoración catastral.-

Cod. Validación : 33XAA4PNMCRNFSMZK9S7J6QJZ | Corrección : http://concellodefoz.sedelectronica.es/ n Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico |Páxina 30 a 30

O señor Alcalde responde que á xente que chama pasase ao 112, a TRAGSA ou o Grupo de
Emerxencias Supramunicipais de Cervo. Faino directamente a Concellería e tramitase
bastante rápido.-

