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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

nove horas do día vinte e
seis de abril de dous mil

Dª MERCEDES JOSEFINA GONZÁLEZ ALONSO (PP)

catorce, reúnese, en sesión

Dª. Mª TERESA LÓPEZ REGO (PP)

ordinaria

D JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP)
Dª ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PS deG-PSOE)

e

convocatoria,

primeira
o concello

Dª ANA ISABEL VILLARINO ALONSO (PSdeG-PSOE)

pleno, baixo a presidencia do

D ENRIQUE COTARELO GARCÍA (PSdeG-PSOE)

señor alcalde presidente don

D RAMÓN SIXTO LEGASPI (PSdeG-PSOE)
D XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ)

Javier Jorge Castiñeira, coa

Dª ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ)

asistencia

Dª Mª ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ)

concelleiros/as relacionados

D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG)

SECRETARIA

ao

dos

marxe.

señores/as
Actúa

de

secretaria, a habilitada estatal,
Ana Barreiro Gómez.-

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 DE CAMBIO DE DATA DO PLENO ORDINARIO PREVISTO PARA O DÍA
24 DE ABRIL DE 2014. (URXENCIA).- Por Secretaría dáse conta da Proposta de Alcaldía

de data 23 de abril de 2014, que no seu literal indica:
“ PROPOSTA DE ALCALDÍA
Por esta Alcaldía sometese a aprobación por Pleno o cambio de data da sesión plenaria ordinaria que
se tiña que levar a cabo o día 24 de abril de 2014 as 20:30 para o día 26 de abril de 2014 as 9:00, o ter
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concello de Foz, sendo as

D. PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP)

ANA BARREIRO GOMEZ (2 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 12/05/2014
HASH: 38aaec3f8fd727c62572da597ed4554d

No salón de xuntas do

ACTA DEL PLENO

JAVIER JORGE CASTIÑEIRA (1 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 12/05/2014
HASH: e3bfecd0becc84d246862503f4bdb855

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO
EN DATA 26 DE ABRIL DE 2014

2

que celebrarse obrigatoriamente Pleno nesta Corporación, por mor das eleccións europeas, e o amparo
do artigo 26 da LOREG, entre os días 26 e 30 de abril de 2014.E considerando a seguinte normativa aplicable o caso:
O Artigo 46.1º da Lei 7/85, de 2 de abril de Bases de Réxime Local, artigo 47.1º do Real Decreto
Lexislativo 78171985, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións Legais
Vixentes en materia de Réxime Local, o artigo 78 do RD 2568/1986 polo que se aproba o Regulamento
de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e o acordo Plenario da
PROPOÑO
A aprobación por Pleno o cambio de data da sesión plenaria ordinaria que se tiña que levar a cabo o día
nesta Corporación, por mor das eleccións europeas, o amparo do artigo 26 da LOREG, entre os días 26

Por maioría absoluta dos trece señores/as concelleiros/as asistentes, acórdase prestar
aprobación á Proposta de Alcaldía anteriormente transcrita, en todos os seus extremos
e nos seus propios termos.-

2.- APROBACIÓN SE PROCEDE DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS
ANTERIORES, ORDINARIA DE DATA 27 DE MARZO DE 2014, E EXTRAORDINARIA, DE
4 DE ABRIL DE 2014.- Por unanimidade dos/as trece señores/as concelleiros/as

asistentes acórdase prestar aprobación ao borrador das actas das sesións anteriores,
ordinaria, de data 27 de marzo de 2014 e extraordinaria, de data 4 de abril de 2014,
en todos os seus extremos e nos seus propios termos.3.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA, ASÍ COMO DAS
XUNTAS DE GOBERNO LOCAL, DESDE O ÚLTIMO PLENO ORDINARIO .- Aos efectos

previstos no regulamento de Organización, funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais, dáse conta ao Pleno da corporación das resolucións e decretos da
alcaldía, 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:
RELACIÓN DECRETOS ALCALDÍA DESDE O 24/03/2014 AO 22/04/2014

NOME
DECRETO
2014-0343
DECRETO
2014-0342
DECRETO
2014-0341
DECRETO
2014-0340
DECRETO
2014-0339

DATA
21/04/201
4
21/04/201
4 11:41
21/04/201
4 11:01
21/04/201
4 10:58
21/04/201
4 10:57

RESUMO
BAIXA DUNHA DAS TAXAS DO LIXO DA VIVENDA SITA EN
VILATUIXE 39 SANTA CILLA
DENEGACION BAIXA TAXA LIXO A
FOLGOSA 18
bases piano
LICENCIA CARLOS GARCIA
LICENCIA DOLORES NECEGA
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e 30 de abril de 2014”.-
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Corporación en sesión extraordinaria de data de 13 de xullo de 2011.-
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Resolución baixa contrato lixo por duplicidade catro calles 40 marzán
CONTRA PROF PIANO
selecc piano
Resolución Alcaldía de 15/04/2014, Exención minusvalía Jesús Paz Couso,
matrícula LU-0372- W.
LICENCIA JOSE M FERNANDEZ
D20140414 CONVOCATORIA C.I. ASUNTOS DE PLENO
prop de adxudic
PROPOSTA de concesión Axuda Emerxencia Social-Xunta de Galicia a D.
FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ

LICENCIA JOSE R SANCHEZ
DECRETO de Alcaldía de concesión do SAF libre concorrencia a D. ANA Mª
ECHEVARRIA LOPEZ
DECRETO de Alcaldía de modificación do SAF libre concorrencia e aplicación da nova
Ordenanza Fiscal Reguladora do Prezo Público
DECRETO de Alcaldía de modificación do SAF libre concorrencia e aplicación da nova
Ordenanza Fiscal Reguladora do Prezo Público
conv xgl
Aprobación gastos Casa do Mar - Instituto Social da Marina
Ordenación de pagos. Retención PIE marzo 2014.
LISTA E TRIB PIANO
DECRETO de Alcaldía de incremento intensidade do SAF a Dependentes de D.
PIEDAD FERNANDEZ PRIETO
DECRETO de Alcaldía de incremento intensidade do SAF Dependentes a D.
DOLORES GARCIA CHAO
D20140404DEVOLUCION FIANZA OBRA
D20140404DEVOLUCION FIANZA OBRA
D20140404DEVOLUCION FIANZA OBRA
Compensación débedas Río Trigo, C.B.
Cumprimento 16 bienio José Rodríguez García
cumplimiento 10 bienios de José Ramón García Fernández
cumplimiento 7 bienios Anxo Rivas Pardeiro
ENVIO DE SOLICITUD INF
anunc de adxudic
Petición de subvención gastos correntes Deputación de Lugo - Escolas Deportivas
Municipais 2014
20140408CONVOCATORIA XUNTA VOCEIROS
RESOLUCION ALCALDIA CAMBIO TITULAR VIVENDA COSTA
DO CASTRO 7 5º D
Solicitude Salón de Actos CENIMA
D20140403 DEVOLUCION FIANZA
D20140403 DEVOLUCION FIANZA OBRA
D20140403 DEVOLUCION FIANZA OBRAS
D20140403DEVOLUCION FIANZA OBRAS
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21/04/201
4 10:56
15/04/201
4 10:54
15/04/201
4 10:54
15/04/201
4 10:53
14/04/201
4 13:47
14/04/201
4 13:07
14/04/201
4 12:50
14/04/201
4 12:47
14/04/201
4 12:46
14/04/201
4 12:46
14/04/201
4 10:03
14/04/201
4 10:03
14/04/201
4 10:03
09/04/201
4 13:42
09/04/201
4 12:18
09/04/201
4 12:14
09/04/201
4 12:11
08/04/201
4 20:14
08/04/201
4 20:13
08/04/201
4 13:37
08/04/201
4 13:37
08/04/201
4 13:36
08/04/201
4 13:36
08/04/201
4 13:33
08/04/201
4 13:32
08/04/201
4 13:32
08/04/201
4 13:32
08/04/201
4 13:31
08/04/201
4 13:31
08/04/201
4 13:28
08/04/201
4 13:24
07/04/201
4 13:19
03/04/201
4 19:06
03/04/201
4 19:05
03/04/201
4 19:05
03/04/201
4 19:04
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DECRETO
2014-0338
DECRETO
2014-0337
DECRETO
2014-0336
DECRETO
2014-0335
DECRETO
2014-0334
DECRETO
2014-0333
DECRETO
2014-0332
DECRETO
2014-0331
DECRETO
2014-0330
DECRETO
2014-0329
DECRETO
2014-0328
DECRETO
2014-0327
DECRETO
2014-0326
DECRETO
2014-0325
DECRETO
2014-0324
DECRETO
2014-0323
DECRETO
2014-0322
DECRETO
2014-0321
DECRETO
2014-0320
DECRETO
2014-0319
DECRETO
2014-0318
DECRETO
2014-0317
DECRETO
2014-0316
DECRETO
2014-0315
DECRETO
2014-0314
DECRETO
2014-0313
DECRETO
2014-0312
DECRETO
2014-0311
DECRETO
2014-0310
DECRETO
2014-0309
DECRETO
2014-0308
DECRETO
2014-0307
DECRETO
2014-0306
DECRETO
2014-0305
DECRETO
2014-0304
DECRETO
2014-0303

4

D20140403CONCESION DEVOLUCION FIANZA
OBRA
D20140403DEVOLUCION FIANZA OBRA
RESOLUCION ORDE DE EXECUCION FINCA RUA
VILARONTE
Solicitud Salón de Actos CENIMA
SOLICITUDE DE CERTIF DE INSCRI REXISTRO
anuncio de formalizacion e adxudicación xardíns
Resolución Alcaldía de 1/04/2014, Exención antigüidade Primo Cancio Pedreira,
matrícula M -9764-JL.
DECRETO de Alcaldía de solicitude de subvención á Deputación Provincial de Lugo para o
SAF básico de libre concorrencia / Anualidade 2014
cesion de ben para residencia

DEVOLU FIAN URBA
Desestimación recurso reposición ocupación mesas Diego Moran Freire.
Setembro 2012.
devoluc fian urbani
Desestimación recurso reposición ocupación mesas e cadeiras Diego Moran Freire.
Agosto 2012.
Desestimación recurso reposición ocupación mesas e cadeiras Diego Moran Freire.
Xullo 2012.
devoluc fian urban
Resolución Alcaldía de 31/03/2014, Exención minusvalía Lino González Fernández,
matrícula 3895 CSY.
Resolución Alcaldía de 31/03/2014, Exención minusvalía Ariana Rego Alonso,
matrícula 9972 DFR.
Resolución Alcaldía de 31/03/2014, Exención minusvalía Julio Jociles Tarriño,
matrícula 0988 CZG.
nominas marzo 2014
LICENCIA CARMEN FERNANDEZ
Aprobación e ordenación pago facturas varias incluidas dentro do expediente de xustificación da
subvención concedida para Obradoiro Emprego Pico do Castro
RESOLUCION MARCOS ORZAMENTARIOS 14.17
DECRETO de Alcaldía de solicitude de cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios
municipais anualidade /2014
DECRETO DIFERIMIENTO DE CESE DE
INTERVENTORA
RESOLUCION DE PRORROGA
RESOLUCION ORDE DE EXECUCION FINCA EN MAL ESTADO
A RUA, VILARONTE
BAIXA TAXA LIXO MESTRE MATEO 8-2ºI
Decreto de Alcaldía de solicitude de cofinanciamento para os Servizos Sociais
Comunitarios anualidade 2014
devoluc aval san roque
LICENCIA JOSE CUADRADO
LICENCIA MAREMASMA SL
devoluc abal
correc erro bases o amparo do art 105.2 da lei 30/92
bases prof música correc erro
D20140324 APROBACION PADRON IVTM 2014
LICENCIA DULCE Mº MARTINEZ
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03/04/201
4 19:03
03/04/201
4 19:03
03/04/201
4 13:48
03/04/201
4 13:47
02/04/201
4 14:23
02/04/201
4 14:20
01/04/201
4 15:27
01/04/201
4 15:26
31/03/201
4 14:21
31/03/201
4 14:19
31/03/201
4 14:19
31/03/201
4 14:18
31/03/201
4 14:18
31/03/201
4 14:18
31/03/201
4 14:18
31/03/201
4 14:18
31/03/201
4 13:14
31/03/201
4 12:00
31/03/201
4 11:59
28/03/201
4 12:47
28/03/201
4 12:46
27/03/201
4 14:22
27/03/201
4 14:20
27/03/201
4 14:19
27/03/201
4 14:17
27/03/201
4 13:04
27/03/201
4 12:07
26/03/201
4 11:33
26/03/201
4 9:47
26/03/201
4 9:47
26/03/201
4 9:46
25/03/201
4 14:34
25/03/201
4 14:33
25/03/201
4 14:17
25/03/201
4 14:06
25/03/201
4 13:41
25/03/201
4 13:36
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DECRETO
2014-0302
DECRETO
2014-0301
DECRETO
2014-0300
DECRETO
2014-0299
DECRETO
2014-0298
DECRETO
2014-0297
DECRETO
2014-0296
DECRETO
2014-0295
DECRETO
2014-0294
DECRETO
2014-0293
DECRETO
2014-0292
DECRETO
2014-0291
DECRETO
2014-0290
DECRETO
2014-0289
DECRETO
2014-0288
DECRETO
2014-0287
DECRETO
2014-0286
DECRETO
2014-0285
DECRETO
2014-0284
DECRETO
2014-0283
DECRETO
2014-0282
DECRETO
2014-0281
DECRETO
2014-0280
DECRETO
2014-0279
DECRETO
2014-0278
DECRETO
2014-0277
DECRETO
2014-0276
DECRETO
2014-0275
DECRETO
2014-0274
DECRETO
2014-0273
DECRETO
2014-0272
DECRETO
2014-0271
DECRETO
2014-0270
DECRETO
2014-0269
DECRETO
2014-0268
DECRETO
2014-0267
DECRETO
2014-0266
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Estimación reclamación por ocupación con mesas e cadeiras xuño 2013 de Terra
Meiga, C.B.
selecc piano x baixa
Resolución Alcaldía de 25/03/2014, Devolución ingresos indebidos IBI Ladislao
Lestegás Pérez.
D20140324 CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO DE 27 DE
MARZO DE 2014
FRAS. MOVISTAR MARZO 2014
Aprobación e ordenación pago factura Carmen Cruzado Iglesias. Publicidade XI
Festa do Berberecho.
BAIXA TAXA LIXO CAMIÑO MEILA 7 NOIS
DECRETO ORDEN DE EXECUCION FINCA EN MAL ESTADO
EN FORXAN
Solicitud Sala de Exposicións CENIMA

membros para formar parte das mesas electorais para as eleccións europeas do vindeiro
25 de maio de 2014, cuio resultado atópase no NEGOCIADO DE PADRÓN DE
HABITANTES E ESTADÍSTICA do Concello de Foz, o cal foi notificado aos interesados/as
e ao Xuíz Electoral de Zona de Mondoñedo.5.- PROPOSTA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO REGLAMENTO DO SERVIZO DE
PRÉSTAMO DE AXUDAS TÉCNICAS DO CONCELLO DE FOZ.- Dáse conta do ditame

emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa
sesión extraordinaria e urxente celebrada o día 16 de abril de 2014, que no seu literal
indica:
“ Dáse conta da Proposta de Alcaldía de data 14 de abril de 2014, co tenor seguinte:
“ PROPOSTA DE ALCALDÍA
Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión informativa municipal de asuntos para o Pleno a
proposta de aprobación do Regulamento do “Servizo de Préstamo de Axudas Técnicas do concello de
Foz”.
Considerando a seguinte normativa aplicable ao caso:
-

Os artigos 4, 22.2 d), 25, 49, 70.2 e 65.2 e ss da Lei 7/85,de 4 de abril, de Bases de Réxime
Local
Artigo 80.2 da lei 5/1997,do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

-

Artigo 56 do Real decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de Abril, polo que se aproba o Texto
Refundido das Disposicións Legais vixentes en materia de Réxime Local.

-

Lei 13/2008, de 3 de decembro, de Servicios Sociais de Galicia.

-

Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía personal e atención as persoas en
situación de dependencia.

-

Decreto 15/2010, de 4 de febreiro, de Galicia.

-

Decreto 149/2013, do 5 de setembro polo que se define a carteira de servizos sociais para a
promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se

__________________________________________________________________________________________________________
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4.- SORTEO DOS MEMBROS DAS MESAS ELECTORAIS PARA AS VINDEIRAS
ELECCIÓNS EUROPEAS DO 25 DE MAIO DE 2014.- Pasase a realizar o sorteo dos
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25/03/201
4 13:30
25/03/201
4 13:28
25/03/201
4 11:49
24/03/201
4 10:44
24/03/201
4 10:43
24/03/201
4 10:43
24/03/201
4 10:41
24/03/201
4 10:41
24/03/201
4 10:40
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DECRETO
2014-0265
DECRETO
2014-0264
DECRETO
2014-0263
DECRETO
2014-0262
DECRETO
2014-0261
DECRETO
2014-0260
DECRETO
2014-0259
DECRETO
2014-0258
DECRETO
2014-0257

6

determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo.
(DOG nº 182 de 24/09/2013).
-

Artigo 50.3 e 70.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.

En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva á consideración da Comisión informativa municipal de
asuntos para o Pleno a seguinte proposta:
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Regulamento do “Servizo de Préstamo de Axudas Técnicas do
Concello de Foz”, cuio teor literal di:

Art.2. Ambito territorial de aplicación
Este servizo será de aplicación exclusivamente no termino municipal de Foz.
Art.3. Catálogo de ayudas técnicas
Neste intre, o concello de Foz dispón de 4 CAMAS ARTICULADAS con colchón plastificado e manivela
de manipulación, procedentes do Hospital Xeral de Lugo e cedidas en uso polo SERGAS.
Este catálogo é susceptible de ampliarse coa inclusión de: bastóns, muletas, andadores, guindastres,
cadeiras de rodas, aparatos e instrumentos para facilitar a alimentación, o vestido, o baño e aseo persoal, a
comunicación, etc…; que o concello puidera mercar nun futuro e/ou recibir en doazón.
ARTÍCULO

Nº

DISPOÑIBILIDADE

3.1. Camas articuladas

4

3.2. Colchóns plastificados

4

DISPOÑIBLES
ACTUALMENTE

3.3. Muletas e Bastóns

0

3.4. Andadores

0

3.5. Guindastres

0

3.6. Cadeiras de rodas

0

3.7. Aparatos/Instrumentos para facilitar a alimentación

0

3.8. Aparatos/Instrumentos para facilitar o vestido

0

3.9. Aparatos/Instrumentos para facilitar o baño/aseo persoal

0

3.10. Aparatos/Instrumentos para facilitar a comunicación

0

3.11. Outros

0

POTENCIAL
DISPOÑIBILIDADE
FUTURA

Número: 2014-0007 Data: 12/05/2014

Este documento ten por obxecto regular o funcionamento do “SERVIZO DE PRÉSTAMO DE AXUDAS
TÉCNICAS DO CONCELLO DE FOZ” coma parte integrante dos servizos sociais públicos de carácter
comunitario deste concello. A finalidade deste Servizo é a de apoiar á persoa beneficiaria e ós seus
coidadores mediante o préstamo de axudas técnicas ou produtos de apoio para o normal desenvolvemento
da vida diaria, complementar as adaptacións funcionais do fogar que contribúan a mellorar a autonomía
persoal e a previr situacións de dependencia maiores e compensar as súas limitacións funcionais.
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Art.1.- Obxecto
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SERVIZO DE PRÉSTAMO DE AXUDAS TÉCNICAS

7

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Art.4. Concepto
Enténdese, ós efectos deste Regulamento, por axudas técnicas todos aqueles mecanismos, instrumentos
técnicos e materiais que contribúen ó desenvolvemento adecuado das persoas con limitacións físicas,
psíquicas e sensoriais para favorecer o desenrolo das súas actividades cotiás e facilitar os seus coidados.
Art.5. Beneficiarios

3.º Estar empadroado e ter residencia efectiva no concello de Foz.
Art. 6. Réxime de incompatibilidades.
a) Ninguén poderá ser beneficiario simultaneamente de máis dunha axuda técnica para a mesma finalidade,
calquera que sexa a Administración Pública outorgante e tampouco se é entidade privada financiada con
fondos públicos.
b) En xeral, será compatible o dispoñer polo mesmo beneficiario/a de varias axudas técnicas, e a utilización
por este, dos servizos das Administracións Públicas ou de entidades privadas financiados por fondos
públicos, cando teñan distinta natureza e atendan diferentes necesidades dentro dos límites establecidos.
Art. 7. Obrigas dos/as beneficiarios/as.
Os/As beneficiarios/as das axudas técnicas estarán obrigados a:
a) Destinar a axuda técnica prestada á finalidade para a que se outorga.
b) A axuda técnica deberá ser destinada exclusivamente ó/á beneficiario/a, sen que poida ser arrendada ou
cedida a terceiros.
c) A permitir e facilitar a labor dos técnicos dos servizos sociais, para verificar a situación de dependencia e
familiar, sen menoscabo dos dereitos constitucionalmente recoñecidos.
d) O/A beneficiario/a comprometese a recibir a axuda técnica cando esta se lle conceda e a devolver a
mesma unha vez finalizado o seu uso, no lugar que se lle indique.
__________________________________________________________________________________________________________
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2.º Persoas que, non tendo recoñecido un grao de dependencia ou minusvalía sinalados no punto 1º, ben por
estar en trámite de obtención dos mesmos ou ben porque non o teñen tramitado/solicitado; presentan unha
situación de saúde que os fai dependentes de terceira persoa e/ou están encamados. En canto a este tipo de
solicitantes, a situación de dependencia, falla de autonomía e/ou necesidade de axuda de terceira persoa,
acreditarase cos correspondentes informes médicos que a tal efecto puideran aportar mais co modelo de
informe médico que se lle facilite nos servizos sociais do concello de Foz.
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b) Serán titulares do dereito e nos límites que permitan as existencias dos distintos tipos de instrumentos
técnicos e materiais en propiedade do concello de Foz, as persoas que reúnan os seguintes requisitos:
1.º Persoas que se atopen en situación de dependencia por enfermidade e/ou minusvalía física, psíquica ou
sensorial, que dificulten a realización das actividades básicas de la vida diaria, necesitando da asistencia o
coidados por parte de terceira persoa ou axudas técnicas importantes. En canto a este requisito, a falla de
autonomía que motive o dereito a estas axudas técnicas debe ser debidamente acreditada coa resolución de
valoración do grao de dependencia e/ou co certificado de minusvalía en vigor que conteña a puntuación
regulamentaria polo concepto de mobilidade reducida e/ou necesidade de terceira persoa. Sen menoscabo
dos anteriores documentos, poderán aportar cantos informes médicos consideren oportunos, acreditativos
da situación de necesidade.

ACTA DEL PLENO

a) Poderán beneficiarse das axudas técnicas, persoas individuais o unidades familiares.
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e) No caso de que no momento de devolución do material prestado, este no estea en boas condicións por
mal uso ou neglixencia, o custe de reparación ou reposición deberá ser aboado polo/a usuario/a. A través do
persoal designado do concello de Foz se supervisará o estado da axuda técnica prestada no momento da súa
devolución.

Neste intre o servizo de préstamo é gratuíto, se ben o concello de Foz reservase a potestade de establecer un
sistema de depósito dunha fianza á entrega da axuda técnica, co obxecto de detraer da mesma os custes de
reparación ou reposición necesarios á devolución da mesma, de se lo caso, debendo abonar o/a usuario/a a
diferenza en caso de resultar esta fianza insuficiente para facer fronte ó custe da reparación o reposición. De
igual xeito, reservase a potestade de establecer nun futuro un sistema de copago do aluguer das axudas
técnicas, en función da capacidade económica dos/as usuarios/as.

Os beneficiarios destas axudas técnicas terán os seguintes dereitos:
a) Recibir en condicións óptimas e bo estado a axuda técnica que se solicita.
b) Ser informados previamente de calquera modificación nas condicións do servizo.
c) Á devolución da fianza depositada (de se lo caso), á finalización do préstamo, sempre e cando dita
devolución se realice nas condicións estipuladas no artigo anterior.
d) Recibir información sobre 0 manexo da axuda técnica.
e) Renunciar á axuda técnica concedida e/ou desistir da súa solicitude.
Art. 9. Seguimento das axudas.
Será o persoal do departamento de Servizos Sociais do concello de Foz quen faga o seguimento das
situacións de necesidade, do destino dado á prestación, así como a valoración do nivel de cumprimento por
parte dos beneficiarios das obrigacións establecidas.
Art. 10. Xestión e tramitación.
1. Iniciación. O procedemento para a concesión das prestacións poderá iniciarse de oficio ou a instancia de
parte.
a) Si se inicia de oficio, deberá garantirse na súa tramitación os requisitos e circunstancias documentais
fixados para o caso de que se iniciase a instancia de parte.
b) As solicitudes se presentarán na Oficina de Servizos Sociais do concello de Foz, segundo o modelo
adxunto (anexo I) e serán debidamente rexistradas de entrada, ou ben directamente no rexistro xeral do
concello de Foz.
c) As solicitudes acompañaranse cos documentos sinalados no punto 2 deste artigo.
2. Documentación. As solicitudes virán acompañadas dos seguintes documentos:

ACTA DEL PLENO

Art. 8. Dereitos dos beneficiarios.
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A través do persoal dos servizos sociais municipais, se supervisará o estado da axuda técnica no momento
da súa devolución.
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Todas as axudas técnicas teñen o carácter de recuperables para a súa posible reutilización por outros/as
persoas, polo que deberán ser devoltas ó Concello de Foz unha vez finalizado o seu uso.
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a) Fotocopia do D.N.I. documento nacional de identidade do/a solicitante e da tarxeta sanitaria. No caso de
estranxeiros N.I.E., permiso de residencia en vigor.
b) Acreditación documental da residencia efectiva no concello de Foz, mediante certificado ou volante do
Padrón municipal de habitantes.
c) Documentos acreditativos da situación de necesidade determinante da solicitude. Informes médicos e/ou
resolución de valoración do grao de dependencia e/ou minusvalía.
d) Declaración responsable de que non se perciben outras axudas para a mesma finalidade.

f) Documentos acreditativos dos ingresos do/a solicitante, de se lo caso.

1. A oficina de Servizos Sociais recibirá as peticións. Si a solicitude non reunira os requisitos sinalados
neste Regulamento se requirirá a quen houbera asinado a solicitude para que no prazo de dez días hábiles
subsane as fallas ou acompañe os documentos preceptivos, con apercibimento de que si así non o fixera se
dará por desestimada a súa petición por entender que desiste, arquivándose sen máis trámite.
2. Unha vez completo o expediente, o Traballador Social coordinador dos servizos sociais municipais
revisará que se reúnen os requisitos do presente Regulamento e valorará en función da dispoñibilidade das
axudas técnicas.
3. Darase prioridade na concesión da axuda a aqueles solicitantes que teñan recoñecido un grao de
dependencia e xa sexan usuarios/as do Servizo de Axuda no Fogar a Dependentes ou do Servizo de Axuda
no Fogar de libre concorrencia.
4. No caso de idéntico grao de dependencia/minusvalía, darase prioridade ó/á solicitante con menor
capacidade económica e no caso de persistir a igualdade de puntuación, terase en conta a data de solicitude
da axuda técnica, dándoselle prioridade á solicitude máis antiga.
5. O valor asignado en función da falta de autonomía das persoas será o que se deduza da valoración
realizada polos órganos oficiais competentes para a valoración da discapacidade e do grao de dependencia.
Habida conta da dispoñibilidade dun número limitado de axudas técnicas, as solicitudes puntuaranse en
función do factor “autonomía persoal” de acordo coa seguinte táboa:

Táboa de equivalencias para a valoración do nivel de autonomía persoal
75%-100%

Falla de
autonomía
pero
pendente
de
valoración

De 33%

De 65%

75%-100%
discapacidade
e

81%-87%

88%-93%

94%-100%

75%-100%
discapacidade

75%-100%
discapacidade

75%-100%
discapacidade

Grao de
discapacidade en
menores de 18
anos sen
valoración de
ATP ou BVD
Grao de
discapacidade +
axuda terceira
persoa.

__________________________________________________________________________________________________________
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Art. 11. Instrución.
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g) Outros documentos que se consideren necesarios.
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e) Autorización bancaria para la liquidación de la fianza correspondente, de se lo caso.
(Actualmente non se esixe porque non se fixa copago polo servizo).
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a 64% de
discapacidade

a 74% de
discapacidade

ata 14 pts.
ATP
75%
discapacidade
e ata 24 pts.
BVD

e 15-29 pts.
ATP

e 30-44 pts.
ATP

e 45-72 pts.
ATP

25-39
pts.
BVD

40-49 pts.
BVD

50-64
pts.
BVD

65-74 pts.
BVD

75-89
pts.
BVD

90-100 pts.
BVD

Grao
I,
Nivel
1

Grao I,
Nivel 2

Grao
II,
Nivel
1

Grao II,
Nivel 2

Grao
III,
Nivel
1

Grao III,
Nivel 2

24 pts.

30
pts.

32 pts.

38
pts.

ATP (R.D.
1971/1999)
Grao de
discapacidade +
axuda terceira
persoa.
Puntuación BVD
(R.D. 504/2007)
Situación de
dependencia
(Decreto
176/2007)
Puntuación

5 pts.

10 pts.

14 pts.

40 pts.

Nivel de
autonomía
persoal

O/A Alcalde/sa do concello de Foz, ou quen legalmente o substitúa, resolverá o expediente sen máis
trámite que a esixencia dos documentos sinalados anteriormente, á vista do informe do Traballador Social
coordinador dos servizos sociais municipais, no prazo máximo dun mes.
As resolucións serán sempre motivadas e expresarán os recursos que contra as mesmas se poidan
interpoñer.
No caso de resolucións de concesión do préstamo da axuda técnica, a Oficina de Servizos Sociais do
concello de Foz poñerase en contacto co interesado para a entrega do material, fixando o día e lugar de
entrega. No caso de que non se presente se entenderá que o solicitante renuncia á prestación e se
arquivará o expediente sen máis trámite.
Disposicións finais.
Primeira. Facultase ó Sr./a Alcalde/sa do concello de Foz, ou persoa na que delegue, para ditar as
disposicións internas oportunas que poidan complementar os apartados contidos neste Regulamento, sen
menoscabo da existencia futura doutra vía de acceso ó préstamo de axudas técnicas derivadas do Decreto
149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da
autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de
participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo.
Segunda. O presente Regulamento, de vixencia indefinida, entrará en vigor dende a súa publicación na
páxina web do concello de Foz”.ANEXOS

Solicitude Préstamo Axudas Técnicas

ANEXO I

Expediente SIUSS
270190100

Intervención nº

Data de solicitude

Data Rex. de Entrada

Sector de Referencia

Ámbito de Atención

Nº Total de Usuarios

Capacidade Económica

Nome e Apelidos

Data Nacemento

DNI

Enderezo

Teléf. fixo

Teléf. mobil

Sexo

Estado Civil

Nº Tarxeta sanitaria

Número: 2014-0007 Data: 12/05/2014

Art. 12. Resolución.
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TOTAL PUNTOS AUTONOMIA PERSOAL
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3 pts.

20
pts.
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Grao Dependencia / Minusvalía

Data Inicio do Préstamo

Data Fin do Préstamo

DIAGNÓSTICOS

Solicito ó Servizo de Préstamo de Axudas Técnicas do concello de Foz, o préstamo da seguinte axuda/s
técnica/s (marcar a que proceda) e manifesto coñecer as miñas obrigas e dereitos coma beneficiario/a do
servizo.
X

Camas articuladas
Colchóns plastificados

Guindastres
Aparatos/Instrumentos para facilitar a alimentación
Aparatos/Instrumentos para facilitar o vestido
Aparatos/Instrumentos para facilitar o baño/aseo persoal
Aparatos/Instrumentos para facilitar a comunicación

Documentación. As solicitudes virán acompañadas dos seguintes documentos:
a) Fotocopia do D.N.I. documento nacional de identidade do/a solicitante e da tarxeta sanitaria. No caso de
estranxeiros N.I.E., permiso de residencia en vigor.
b) Acreditación documental da residencia no concello de Foz, mediante certificado ou volante do Padrón
municipal de habitantes.
c) Documentos acreditativos da situación de necesidade determinante da solicitude. Informes médicos e/ou
resolución de valoración do grao de dependencia e/ou minusvalía.
d) Declaración responsable de que non se perciben outras axudas para a mesma finalidade.
e) Documentos acreditativos dos ingresos do/a solicitante.
f) Outros documentos que se consideren necesarios.

x
En FOZ, a ____ de___________de 20___ (sinatura)

CONTRATO/ACORDO DE PRÉSTAMO AXUDAS TÉCNICAS
Reunidos

en

FOZ

o

día

____de____________de

20___,

ANEXO II
dunha

parte

Don/dona

____________________________________con DNI: ________________, actuando no seu propio nome
e/ou

en

representación

de

Don/Dona

_____________________________________

con

DNI______________ e en calidade de __________________________(sinalar parentesco) .
E doutra D. CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ, en calidade de Técnico responsable do Servizo de Préstamo
de Axudas Técnicas do concello de Foz.
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)
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Cadeiras de rodas
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Muletas e Bastóns
Andadores
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INSTRUMENTO-AXUDA
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ACORDAN:
1.Que
o
Concello
de
FOZ
prestará
a
seguinte
Axuda/s
Técnica/s
solicitada:________________________________, á persoa arriba citada, dende o día _____ de
____________ de 20___.
2.- Que o préstamo da Axuda Técnica sinalada se realizará durante o período de tempo que persista a
situación de necesidade que deu orixe á prestación, ou polo período concreto seguinte:
_____________________________________________ (de se lo caso) con posibilidade de prórroga
segundo valoración técnica do departamento de Servizos Sociais.

4.- Que, de acordo coa súa solicitude, a/as axuda/s técnica/s que se lle presta/n é/son a/as seguinte/s:
X

ACTA DEL PLENO

Muletas e Bastóns
Andadores
Guindastres
Cadeiras de rodas
Aparatos/Instrumentos para facilitar a alimentación
Aparatos/Instrumentos para facilitar o vestido
Aparatos/Instrumentos para facilitar o baño/aseo persoal
Aparatos/Instrumentos para facilitar a comunicación
Outros
5.- Que as modificacións que puidese haber nas condicións inicialmente estipuladas neste contrato,
deberán ser recollidas nun contrato novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do servizo,
sendo anexadas ao contrato inicial.
6.- Que o servizo se prestará atendendo ás condicións reguladas na Regulamento Municipal do Servizo de
Préstamo de Axudas Técnicas, onde están recollidos os dereitos e obrigas da persoa usuaria, requisitos, e
demais instrucións de funcionamento e xestión do servizo.
7.- Informase da existencia dun libro de queixas e reclamacións a disposición das persoas usuarias.
Ambas partes dan a súa conformidade ó presente contrato/acordo de prestación do Servizo de Préstamo
de Axudas Técnicas do concello de Foz, e o asinan
En FOZ a _____ de _______________ de 20____.

A persoa usuaria

__________________

O técnico responsable

______________

Número: 2014-0007 Data: 12/05/2014

ARTÍCULO
Camas articuladas
Colchóns plastificados
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3.- Que a persoa usuaria e/ou o seu representante, ten coñecemento das obrigas e dereitos dos
beneficiarios/as deste servizo de préstamo, por canto se lles entrega copia do regulamento.
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Este documento e os seus anexos contén información reservada e datos de carácter confidencial ó amparo
da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais lexislación ó respecto, para
o que se esixe o adecuado trato polas partes.

Enderezo

Teléf. fixo

ANEXO III
DNI
Teléf. móbil

Sexo

Estado Civil

Data de entrada

A persoa enriba citada, en pleno uso das súas facultades mentais, de xeito libre e voluntario e baixo a súa
responsabilidade, DOA ó concello de Foz, para a súa incorporación ó catálogo de axudas do Servizo de
Préstamo de Axudas Técnicas, o/os seguinte/s instrumentos, mecanismos, aparatos:



A persoa doante non recibirá ningunha prestación económica nin servizo en concepto de pago pola
doazón da axuda técnica.



A doazón refírese ó feito de que a persoa cede a súa axuda técnica de xeito permanente para que sexa
xestionada polo concello de Foz no seu Servizo de Préstamo de Axudas Técnicas.
Para que conste ós efectos oportunos, asina-la presente
en Foz a ____de___________de 20___.
O/A DOANTE,

Asdo.:_________________________

O ALCALDE,

Asdo.: ________________________

Este documento e os seus anexos contén información reservada e datos de carácter confidencial ó amparo
da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais lexislación ó respecto, para
o que se esixe o adecuado trato polas partes.

SEGUNDO.- Someter dito Regulamento Municipal a información pública e audiencia dos interesados no
Taboleiro de Anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo mínimo de 30 días
para que se poidan presentar reclamacións ou suxerencias, que serán resoltas pola Corporación e
procederá a súa aprobación definitiva. De non presentarse reclamacións ou suxerencias, no mencionado
prazo, entenderase definitivamente aprobado o Acordo Inicial ata entón provisional. Os acordos
definitivos, incluso os provisionais elevados a definitivos, a que se refire os parágrafos anteriores,
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)
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Términos e Condicións:
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Relación de axudas técnicas doadas
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FICHA DE DOAZÓN DE AXUDAS TÉCNICAS
Nome e Apelidos
Data Nacemento
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publicaranse no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Anuncios do Concello, sen que entren en
vigor ata que se leve a cabo a publicación.TERCEIRO.-Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para suscribir e firmar toda clase de documentos
relacionados có asunto”.O señor ALCALDE manifesta que é a petición dos Servizos Sociais do Concello e é un préstamo que se
fai desde o Concello aos particulares.A portavoz do PSG-PSOE manifesta que si se ten pensado adquirir máis material.-

O portavoz do MIXTO-BNG pide que se teña en conta a renda per capita das familias.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA PROPOSTA DE ALCALDIA DE REGLAMENTO DO SERVIZO DE
PRÉSTAMO DE AXUDAS TÉCNICAS”.-

O Señor ALCALDE manifesta que se trata de regular o préstamo que dende o SERGAS se
está a facer de material para dependentes do pobo. O Traballador Social do Concello
non recomendou a modificación solicitada porque o que se está a ter en conta é o grado
de dependencia, e unha persoa con menos dependencia con menor renta, pasaría a ser
beneficiaria antes ca unha moi dependente.
A Portavoz do PSG-PSOE manifesta que lles parece positiva a proposta do BNG, pero se o
técnico recomenda non facer a modificación respetano.
O Portavoz de UNIFOZ manifesta que están de acordo coa regulación, pero non lles
parece lóxico que non se teña en conta o nivel de renta.
O portavoz do BNG-MIXTO manifesta que se tería que ter en conta o nivel de renta.
Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: PP e PSOE

-

Votos en contra: Ningún

-

Abstencións: UNIFOZ e BNG

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

Número: 2014-0007 Data: 12/05/2014

Votos a favor: PP, UNIFOZ E MIXTO-BNG
Votos en contra: Ningún
Abstencións: PSOE
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Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta anteriormente transcrita a votación ordinaria, co
resultado seguinte:
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O señor ALCALDE responde que de momento non se sabe.-
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PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 16/04/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

6.- PROPOSTA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA CIFRA DE POBOACIÓN A 1 DE
XANEIRO DE 2014.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos

Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión extraordinaria e urxente celebrada o día
16 de abril de 2014, que no seu literal indica:

Por esta Alcaldía sometese a estudio da Comisión informativa municipal de asuntos para o Pleno a
proposta de cifra de poboación a 1 de xaneiro de 2014.

PROPOÑO
PRIMEIRO.-Aprobar a cifra de 9.907 habitantes no Concello de Foz a un de xaneiro de 2014, de
acordo coa pirámide de idades que se xunta con esta proposta.
SEGUNDO.- Comunicar ao INE a cifra de poboación aprobada”.O señor ALCALDE pasa a leer a cifra de poboación de 9.907 persoas.A portavoz do PSG-PSOE pregunta si se da conta ou hai que aprobala.O portavoz do MIXTO-BNG pide que se faiga en galego.Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta anteriormente transcrita a votación ordinaria, que
é aprobada por unanimidade.Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA PROPOSTA DE ALCALDIA DE CIFRA DE POBOACIÓN A 1 DE XANEIRO
DE 2014”.-

O señor ALCALDE expón que a proposta do INE é de 9966 frente a do Concello que é de
9907 persoas.
Non producindose debate algún, o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, e por unanimidade dos trece señores/as
concelleiros/as, queda proclamado o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 16/04/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

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

Número: 2014-0007 Data: 12/05/2014

En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva á consideración da Comisión informativa municipal de
asuntos para o Pleno a seguinte proposta:

ACTA DEL PLENO

Marcando as pautas oportunas para que sexa dito órgano colegiado quen adopte unha proposta
concreta que se levará a debate e resolución do Concello en Pleno.
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“ PROPOSTA DE ALCALDÍA
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7.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE INSTANDO AO GOBERNO DO ESTADO A
RECONSIDERAR A APLICACIÓN DO TIPO XERAL DO IVE DO 21% AOS SERVIZOS DE
PERRUQUERÍA, VOLVENDO Á APLICACIÓN DO TIPO REDUCIDO DO IVE DO 10% E
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA DEMANDAR A REBAIXA DO 21%
DE IVE QUE SE APLICA AO SECTOR DE SALÓNS DE PEITEADO.- Dáse conta do ditame

emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa
sesión extraordinaria e urxente celebrada o día 16 de abril de 2014, que no seu literal
indica:
“ Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida pola concelleira do grupo municipal PSG-PSOE,
“ MOCIÓN INSTANDO Ó GOBERNO DO ESTADO A RECONSIDERAR A APLICACIÓN DO TIPO
XERAL DO IVE DO 21% AOS SERVIZOS DE PERRUQUERÍA, VOLVENDO Á APLICACIÓN DO
TIPO REDUCIDO DO IVE DO 10%

A crise económica, que dende 2008 afecta á economía do noso Pais, sitúa a esta actividade do sector
servizos nun punto de extrema dificultade debido, sobre todo,á baixada da afluencia de clientes e, por
tanto, ó menor número de servizos realizados.
Como consecuencia de esta situación, moitos salóns víronse obrigados nese momento a realizar
importantes axustes no seu nivel de prezos e, en consecuencia, nos seus marxes, co fin de frear a
importante caída de clientes e intentar, como tantos sectores, seguir co negocio mantendo os postos de
traballo.
En setembro do 2012 entrou en vigor unha nova medida tributaria, adoptada polo Goberno, consistente
en incrementar o IVE a abonar por estes servizos do 8% (vixente ata o 31 de agosto do 2012) ó 21%.
A importantísima subida de 13 puntos representou para estes salóns o seu afundimento definitivo. Os
motivos son claros:
Os salóns que trasladaron a subida, viron desaparecer gran parte dos seus clientes, que non
estaban dispostos a pagar un incremento tan desmesurado nas tarifas de prezos, nunha época
onde toda a economía estivo e está a rebaixalos.
Os salóns que non trasladaron a subida, sufriron fortes resultados negativos na súa recadación,
véndose obrigados, en moitos casos, ó peche da actividade.
Dicir, a efectos aclaratorios, que o marxe medio de beneficio dun salón é inferior o 13%.
As cifras xerais son moi preocupantes. Durante 2013 cerráronse mais de 8.000 salóns en España e
perdéronse 20.000 postos de traballo. As previsións para o 2014 apuntan a una nova perdida de 5.600
empresas e a outros 14.000 empregos directos. En dous anos, este sector reduciuse nun 28% co
conseguinte impacto colateral en outros sectores (empresas de subministracións de produtos,
aparatoloxía, mobiliario, etc.) Mentres tanto, recentemente (xaneiro 2014), o Goberno anunciou a
rebaixa impositiva do 21% au 10% nas transacións de obxectos de arte e anticipa unha rebaixa do IVE
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As perruquerías son, habitualmente, pequenos negocios formados por un autónomo e un ou dous
empregados, estando o 85% deles rexentados por mulleres. Este sector agrupaba en España, no ano
2011, a 48.000 salóns, nos que, de forma directa, traballaban unhas 120.000 persoas.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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co tenor seguinte:
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cultural, como medida para incentivar o seu consumo aludindo a que é moi importante para a economía
española.
O noso entender, o sector da perruquería non só é relevante dende o punto de vista numérico, que o é e
moito, senón tamén dende o punto de vista social. Forma parte do tecido empresarial do país, é un sector
de pequenos empresarios e emprendedores que manteñen, todavia hoxe, un número importante de
empregos e que ademais, é dos pouco sectores que están rexentados por mulleres na súa practica
totalidade.

O portavoz do MIXTO-BNG pasa a dar lectura da súa Moción, cuio teor literal di:
“ MOCIÓN PARA DEMANDAR A REBAIXA DO 21% DE IVE QUE SE APLICA AO SECTOR DE
SALÓNS DE PEITEADO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O sector de perruquerías, entre outros, veuse prexudicado pola aplicación do Real decreto lei 20/2012,
de 13 de xullo, acordado polo goberno do PP no Estado español, que modificou o seu carácter de sector
beneficiado pola aplicación dun IVE reducido, pasando do 8% que se aplicaba até o desorbitado
imposto do 21%.
Este sector, de importante actividade económica, xera moitos postos de traballo e posúe un gran
dinamismo. Nestes momentos o sector encóntrase lastrado non só polas consecuencias da profunda crise
económica senón pola medida antisocial adoptada polo goberno do PP de incrementar o IVE
abusivamente, unha medida que as persoas deste ámbito laboral padecen desde hai case dous anos.
O BNG xa presentara no Congreso dos Deputados unha iniciativa o 11 de setembro do ano 2012 para
manifestar a súa oposición a aquel incremento brutal do IVE no referido aos salóns de peiteado e agora,
neste mes de marzo, volvemos novamente a manifestar a nosa oposición a esta medida e a demandar do
goberno do PP no Estado español a rebaixa do IVE. Facémolo tal como demanda o sector e as
traballadoras e traballadores que se ven afectadas por este drástico imposto e que están a manifestar
nas rúas as súas protestas e a reivindicación de rebaixar o imposto do 21%.
A gravidade do feito está a provocar o peche de moitos estabelecementos, a perda de postos de traballo e
a perda de clientes pola contención do consumo pola forte suba final do prezo nas perruquerías.
As nefastas consecuencias económicas dese aumento porcentual do 13% do IVE nesta actividade xa
levaron a persoas afectadas pola medida a manifestaren o seu malestar en varias cidades como A
Coruña, Vigo, Lugo ou Ourense, coa entrega de sinaturas nas delegacións da Axencia Tributaria en
contra do 21% do IVE.
O sector, desde o primeiro momento, tomou a decisión de asumir o IVE sen repercutilo na clientela,
unha decisión que finalmente tivo o efecto perverso de provocar o peche de centos de salóns de peiteado
e estética, coa conseguinte eliminación de centos de postos de traballo, que afecta ademais a un sector
formado na súa maioría por persoas autónomas.
Este feito provocou tamén o aumento exponencial da economía somerxida e aqueles que aplican o
desmesurado IVE do 21% acaban tendo graves problemas económicos, mentres crecen os negocios
__________________________________________________________________________________________________________
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O señor ALCALDE pide que se debata esta Moción xunto coa presentada polo grupo municipal BNG no
punto 8º da Orde do Día, estando de acordo os dous grupos municpais.-
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UNICA.- O Concello de Foz insta ó Goberno do Estado a reconsiderar a aplicación do tipo xeral do
IVE do 21% aos servizos de perruquería, volvendo á aplicación do tipo reducido do IVE do 10%”.-
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Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista no Concello de Foz somete á aprobación do Pleno municipal
a seguinte proposta:
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ilegais de ámbito doméstico. En resumo, hai que cuestionar a pretendida recadación por IVE, xa que por
unha banda pechan estabelecementos e pola outra medra a economía somerxida.
Segundo os datos do sector, o pasado 2013 pecharon 8.000 salóns de perruquería e estética no conxunto
do Estado español, e as previsións indican para este ano preto de 6.000 negocios.
Para alén disto, as ameazas que desprende o informe de reforma fiscal do chamado comité de expertos
auguran o intento de novas subas do IVE de até o 23%.

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

b) Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do goberno do Estado e
grupos parlamentares do Parlamento de Galiza”.Non habendo debate algún pola presidencia, sométese as propostas contidas nas Mocións anteriormente
transcritas a votación ordinaria, co resultado seguinte:
Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E MIXTO-BNG
Votos en contra: Ningún
Abstencións: PP
Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN CONXUNTA DAS MOCIÓNS DO GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE
E
MIXTO-BNG INSTANDO AO GOBERNO DO ESTADO A RECONSIDERAR A APLICACIÓN DO
TIPO XERAL DO IVE DO 21 % AOS SERVIZOS DE PERRUQUERÍA, VOLVENDO Á
APLICACIÓN DO TIPO REDUCIDO DO IVE DO 10% E A DEMANDAR A REBAIXA DO 21% DE
IVE QUE SE APLICA AO SECTOR DE SALÓNS DE PEITEADO”.-

A Portavoz do PSG-PSOE pasa a dar lectura da súa Moción.
O portavoz do MIXTO-BNG engade que esta subida afecta a pequenos autónomos que
intentar empezar a súa andanza profesional e por iso piden que se lles rebaixe e non
suba. Na Mariña hai un ciclo medio de perruquería e estética e estase a impedir que esas
persoas formadas non poidan empezar a súa andanza profesional.
O Señor ALCALDE manifesta que están a favor porque hai un esforzo moi grande neste
tipo de negocios, ainda que a tendencia é unificar en Europa o IVE, en España teñeno
máis baixo. Asi piden que se inste ao Goberno que na próxima modificación do Marco
Tributario se teña en conta esta proposta.
Debatido suficientemente, o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, e por unanimidade dos treces señores/as
concelleiros/as, queda proclamado o seguinte acordo:

ACTA DEL PLENO

a) Instar á Xunta de Galiza a que demande do goberno do Estado a rebaixa do IVE do 21% que
actualmente se aplica ao sector comercial dos salóns de peiteado, debido ás negativas
consecuencias xeradas pola aplicación do Real decreto 20/2012, de 13 de xullo, que provocou
o peche de miles de estabelecementos e a perda de miles de postos de traballo.
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ACORDO

Cod. Validación : 9SXQ9ETJS23H66QQL4R63NLGA | Corrección : http://concellodefoz.sedelectronica.es/ n Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico |Páxina 18 a 34

Tamén hai que lembrar que o IVE reducido neste sector comezou a aplicarse con carácter inicial
experimental e temporal no ano 2000, tras modificar a lei do Imposto sobre o Valor Engadido e, despois
de sucesivas prórrogas, rematou por se converter en definitiva no ano 2010.
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PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 16/04/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

do ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno,
acadada na súa sesión extraordinaria e urxente celebrada o día 16 de abril de 2014, que
no seu literal indica:
“ Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida pola concelleira do grupo municipal PSG-PSOE,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Pleno expresa o seu máis profundo desacordo coa decisión do Goberno de suprimir de forma
unilateral a fórmula de revalorización de pensións públicas que até agora se aplicaba no noso país,
impondo unha nova fórmula sen dialogar previamente co resto de partidos políticos, organizacións
empresariais e sindicais, e rompendo así o procedemento establecido no Pacto de Toledo para acometer
calquera reforma profunda no sistema de Seguridade Social sobre a base previa do diálogo e o acordo
amplo.
A nova fórmula para calcular a revalorización de pensións instaurada a partir da Lei 23/2013 non
garante o mantemento do poder adquisitivo das pensións. De feito esta nova fórmula suporá unha perda
de poder adquisitivo das pensións de entre un 14% e até un 26% durante os próximos 15 anos.
A revalorización das pensións para 2014, limitada a un 0,25%, vén consolidar unha perda de poder
adquisitivo que comezou a xerarse coa decisión de 2012 de non actualizar as pensións.
Entre 2012 e 2013 as pensións xa consolidaron unha perda de poder adquisitivo, de modo que os
incrementos realizados nas contías non foron suficientes como para compensar a evolución da inflación.
Así, nestes anos as pensións inferiores a 1.000 euros, (que son o 66% do total) perderon un 0,1% e as
pensións superiores a 1.000 euros (o 33% do total) perderon un 1,1%.
Sumado a todo o anterior, o incremento aprobado para 2014 suporá unha perda adicional de poder
adquisitivo de polo menos 1,25% para todas as pensións sen distinción de contías, se temos en conta que
o incremento foi de tan só o 0,25% e a previsión de inflación do propio Goberno é do 1,5%.
A perda de poder adquisitivo das pensións supón o empobrecemento especialmente dos que teñen, xa de
seu, unha pensión baixa, lembremos que o 54% das pensións teñen unha contía inferior ao Salario
Mínimo Interprofesional e unha limitación grave da calidade de vida da maioría de fogares que teñen
nun xubilado, preto do 27% do total, a principal ou única fonte de ingresos. E, adicionalmente, a perda
de poder adquisitivo das pensións afecta gravemente ao mantemento do emprego e a actividade
económica, xa que estas rendas teñen como principal destino o consumo e a demanda interna de bens e
servizos no noso país.
__________________________________________________________________________________________________________
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“ MOCIÓN PARA INSTAR O GOBERNO DE ESPAÑA A REGRESAR AO PACTO DE TOLEDO E
REXEITAR A REFORMA IMPOSTA NA LEI 23/2013 REGULADORA DO FACTOR DE
SUSTENTABILIDADE E DO INDICE DE REVALORIZACIÓN DO SISTEMA DE PENSIÓNS DA
SEGURIDADE SOCIAL

ACTA DEL PLENO

co tenor seguinte:
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8.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE PARA INSTAR AO GOBERNO DE ESPAÑA A
REGRESAR AO PACTO DE TOLEDO E REXEITAR A REFORMA IMPOSTA NA LEI 23/2013
REGULADORA DO FACTOR DE SUSTENTABILIDADE E DO INDICE DE
REVALORIZACIÓNS DO SISTEMA DE PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL.- Dáse conta
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Cremos que o Goberno cede ás esixencias do núcleo máis conservador da Comisión Europea e dos
mercados, cuxa actividade especulativa segue provocando que a economía produtiva non se recupere e
que os traballadores/as, os pensionistas e xubilados sigan perdendo poder adquisitivo, utilizando as
pensións públicas como contraprestación esixida para outros fins alleos ao da súa sustentabilidade e ó
BOE como instrumento para conxelar as retribucións dos que dependen directamente das decisións do
Goberno como os empregados públicos, pensionistas, desempregados, traballadores que perciben o
salario mínimo, perceptores do IPREM, etc., mentres que, pola contra, adóptanse medidas destinadas a
subir os prezos de servizos públicos, que tamén están sometidos á súa intervención.

Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista no Concello de Foz solicita se someta a votación a presente
MOCIÓN, e a adopción dos seguintes acordos:
1.- Rexeitar a reforma imposta á marxe do Pacto de Toledo, na Lei 23/2013, de 23 de decembro,
reguladora do Factor de Sustentabilidade e do Índice de Revalorización do Sistema de Pensións da
Seguridade Social, e instar o Goberno da Nación a que a rectifique.
2.- Instar o Goberno da Nación a que volva ao Pacto de Toledo e, neste marco, poña as medidas
necesarias para que os pensionistas e xubilados recuperen unha fórmula que garanta o mantemento
do poder adquisitivo das pensións públicas, e a sustentabilidade do sistema, unha medida que por
xustiza lles corresponde.
3.- Acordar dar traslado da devandita resolución ao Goberno da Nación e ao Ministerio de Emprego e
Seguridade Social”.A portavoz do PSG-PSOE pasa a dar lectura da súa Moción.O señor ALCALDE responde que están en contra poque as circunstancias cambiaron e a reforma
garantiza un 0,25 % nos tempos de crise.Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
Votos a favor: UNIFOZ E PSOE
Votos en contra: PP
Abstencións: MIXTO-BNG
Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE INSTANDO AO GOBERNO
DE ESPAÑA A REGRESAR AO PACTO DE TOLEDO E REXEITAR A REFORMA IMPOSTA
NA LEI 23/2013 REGULADORA DO FACTOR DE SUSTENTABILIDADE E DO INDICE DE
REVALORIZACIÓN DO SISTEMA DE PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL”.-
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É polo que, esiximos ao Goberno que rectifique de inmediato e regrese ao marco de diálogo e ó acordo
do Pacto de Toledo, pois as medidas adoptadas fóra deste non fixeron senón prexudicar ás persoas máis
débiles, sen que actuasen nos verdadeiros retos que ten o sistema de pensións: a necesidade de adoptar
medidas de mellora de ingresos, loita contra a fraude fiscal e laboral, facer emerxer a economía
mergullada.

ACTA DEL PLENO

O camiño ten que ser o de asegurar a calidade de vida da poboación e pór fin ás inxustas políticas de
austeridade, como vía para unha saída da crise de maneira democrática e sustentable económica e
socialmente.
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Baste sinalar algúns exemplos de todo iso: desde 2011 os medicamentos incrementaron o seu prezo o
20,9% como consecuencia da exclusión dun número importante de medicamentos do financiamento
público; o transporte público urbán sufriu unha subida do 14,6%; a calefacción, a luz e o auga subiron
nestes dous anos máis dun 11,4%, consecuencia en gran medida dos sucesivos “tarifazos” eléctricos.
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A Portavoz do PSG-PSOE pasa a dar lectura da súa Moción.
O señor ALCALDE manifesta que están en contra, xa que o único que atentou contra o
Pacto de Toledo foi o PSOE, xa que conxelou as pensións e subiu a idade de
xubilación. Esta Lei o que fai é garantir unha subida mínima e que esta subida esté
vinculada ao ritmo de crecemento económico e non do IPC, porque non é moi real e
para que sexa sostible.

Votos a favor: PSOE, UNIFOZ e BNG

-

Votos en contra: PP

-

Abstencións: NINGUNHA

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 16/04/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

9.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG EN DEMANDA DE POLITICAS ACTIVAS
DE EMPREGO.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos

Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión extraordinaria e urxente celebrada o día
16 de abril de 2014, que no seu literal indica:
“ Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal
MIXTO-BNG, co tenor seguinte:
“ MOCIÓN EN DEMANDA DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Unha das prioridades fundamentais da Administración é asegurar o dereito ao traballo de toda a
cidadanía, e unha ferramenta chave nesta actuación son as Políticas Activas de Emprego. Nesta materia
a Xunta de Galiza dispón da competencia de executar os fondos que o Estado español adxudica máis non
a de distribuílos dentro dos tres paquetes que xa veñen dispostos de Madrid: Formación, Emprego e
Contratación e Modernización. Esta é a desculpa posta pola Xunta de Galiza para aplicar unha rebaixa
dos fondos adxudicados para os Plans de Cooperación para o Emprego e Contratación até deixalos na
ridícula cantidade de 113.000 euros para toda Galiza fronte aos aproximadamente 8 millóns do ano
pasado.
As características únicas do noso país fan precisas unhas políticas axeitadas e deseñadas para a nosa
realidade territorial, social e económica, polo que sería necesario reclamar competencias que permitan
desenvolver actuacións que realmente contribúan á solución do problema do desemprego no noso país.
Ademais os concellos dispoñen de vías como desenvolvementos urbanísticos de solo industrial ou
__________________________________________________________________________________________________________
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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:
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A Portavoz do PSG-PSOE responde que a subida o que fai é unha perda de poder
adquisitivo nos pensionistas. E fala vostede como Raxoi e Feijoo, votándolle a culpa
de todo ao Goberno anterior.
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parques tecnolóxicos, desenvolvemento de ordenanzas fiscais favorábeis para a implantación de tecido
económico, programación de actuacións de formación e fomento do emprego a través de institucións e
empresas públicas locais, constitución de oficinas de desenvolvemento local e actividades de divulgación
e visibilidade do seu territorio en eidos económicos, entre outras.
O certo é que a Lei 27/2013, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local estabelece
un marco competencial que, lonxe de ser claro, introduce innumerábeis dúbidas. Así, o proxecto de Lei
galega de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor do anterior texto, na actualidade en proceso
parlamentar, non parece solucionar, neste tema, as dúbidas xurdidas e mesmo pode chegarse a un
escenario de colisión entre os dous textos, aínda que a invasión por parte da Lei estatal das
competencias exclusivas de Galiza definidas polo seu Estatuto é flagrante.

b) Solicitar da Xunta de Galiza, a través da Consellaría de Traballo e Benestar, que deseñe e poña
en marcha un Plan de Cooperación para o Fomento do Emprego en todos os concellos de
Galiza, coa dotacións orzamentaria suficiente, sexa reclamando os fondos ao Estado sexa coa
achega de fondos propios da Comunidade Autónoma.
c)

Reclamar a iniciativa do Concello para pór en marcha un Plan de Fomento de emprego
consensuado, horizontal, deseñado e dirixido ás capacidades e características do noso
territorio.

d) Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do goberno do Estado
español, grupos parlamentares do Parlamento galego e do Congreso dos Deputados”.O portavoz do MIXTO-BNG pasa a dar lectura da súa Moción.Non producíndose debate algún, pola presidencia sométese a proposta contida na Moción anteriormente
transcrita a votación ordinaria, co resultado seguinte:
Votos a favor: UNIFOZ, MIXTO-BNG e PSOE
Votos en contra: Ningún
Abstencións: PP
Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG EN DEMANDA DE
POLICITAS ACTIVAS DE EMPREGO”.-

O Portavoz do MIXTO-BNG pasa a dar lectura da súa Moción.
O Señor ALCALDE manifesta que está a favor dunha parte da Moción, xa que a
supresión dos fondos provocará que os Concellos teñan que asumir moitos servizos
que antes eran subvencionados pola Xunta de Galicia, como son os obreiros de verán.
Pero como se falan de medidas de fomento do emprego, e ademais hai que velar pola
políticas de control do déficit, haberá que esperar porque as últimas cifras indican
unha mellora no mercado laboral. A Xunta tamén está a levar Plans de Emprego de
Emprego como o de Cooperativismo, etc.

ACTA DEL PLENO

a) Solicitar da Xunta de Galiza que reclame perante o goberno do Estado español competencias
exclusivas en materia de Fomento de Emprego e denuncie a intromisión inadmisíbel da Lei
27/2013 nas competencias de Galiza definidas polo seu Estatuto en materia de Administración
Local.
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ACORDO
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Por iso solicitamos do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

O portavoz do MIXTO-BNG di que están de acordo coa abstención, pero a economía
non está a mellorar xa que a economía familiar é un exemplo.

-

Votos a favor: PSOE, UNIFOZ e BNG

-

Votos en contra: NINGUN

-

Abstencións: PP

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

Dáse
conta do ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno,
acadada na súa sesión extraordinaria e urxente celebrada o día 16 de abril de 2014, que
no seu literal indica:
“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal
MIXTO-BNG, co tenor seguinte:
“ MOCIÓN GRATUIDADE LIBROS DE TEXTO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O vindeiro curso 2014/2015, a LOMCE entrará en vigor en 1º, 3º e 5º de Primaria e 1º de Formación
Profesional Básica, o que obrigará o estudantado destes niveis a adquirir manuais adaptados aos novos
decretos de ensinanzas mínimas. Isto, unido ao recorte do 40% do programa de financiamento de libros
de texto e material escolar no ensino obrigatorio respecto ao ano anterior, pode provocar que unha
parte do alumnado non poida acceder aos manuais necesarios para seguir as clases con normalidade.
A CONFEDERACION ANPAS GALEGAS defende que non é un problema de prioridades das familias,
como afirma o ministro de Educación cando se cuestionan os recortes nas axudas sociais á educación. É
un problema de dereitos e, por tanto, é o titular de Educación quen debe ter como prioridade garantir
ese dereito.
Como denuncia un recente informe do defensor del Pueblo,( “o Defensor del Pueblo entende que o
carácter gratuíto do ensino nos niveis educativos obrigatorios constitúe un instrumento dirixido a
garantir o acceso de todos e todas a estes estudos, e considera por iso que dito carácter gratuíto debería
facerse extensivo aos libros de texto ou material didáctico utilizados para cursar os referidos niveis, o
que exixe medidas que fagan posíbel o acceso do alumnado aos mesmos sen ningún custo”) o curso
pasado xa se produciu unha disminución moi significativa de receptores das axudas para a compra de
libros de texto, que pasaron de tres a dous millóns de alumnos e alumnas. Así mesmo, houbo unha
redución das contías, tanto das achegas do Estado español como na Galiza, cuxa suma pasou de 250
millóns a 166, un 35% menos que o ano anterior. Precisamente iso acontece cando máis urxente era que
esas cantidades se incrementasen, dadas as necesidades das familias pola crise económica.
O dereito fundamental á educación exixe que se dean conxuntamente determinadas condicións -boa
parte das cales están implícita ou explicitamente fixadas polo texto constitucional-, cuxa garantía de
cumprimento corresponde aos poderes públicos. Ademais, para que todo isto sirva á súa finalidade, hai
que situar o alumnado nunha posición real de igualdade no acceso e mantemento do seu dereito á
educación.
Entendemos que o carácter gratuíto do ensino nos niveis educativos obrigatorios constitúe un
instrumento dirixido a garantir o acceso de todos a tales estudos, e considera por iso que o devandito
carácter gratuíto debería facerse extensivo aos libros de texto ou material didáctico utilizados para
__________________________________________________________________________________________________________
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ACTA DEL PLENO

10.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG GRATUIDADE LIBROS DE TEXTO.-
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PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 16/04/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-
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Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
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cursar os referidos niveis, o que exixe medidas que fagan posibel o acceso de alumnos e alumnas a estes
sen ningún custo.
Esta opinión foi avalada e compartida polo Consello Escolar do Estado, que no seu informe do curso
1998-1999 di: «A Constitución española é taxativa. A Educación básica é obrigatoria e gratuíta. Os
libros de texto ou material didáctico que for preciso para impartir a educación básica e, por tanto, para
garantir o dereito fundamental á Educación, terá que ser gratuíto".
ACORDO

Non producíndose debate algún, pola presidencia sométese a proposta contida na Moción anteriormente
transcrita a votación ordinaria, co resultado seguinte:
Votos a favor: UNIFOZ, MIXTO-BNG e PSOE
Votos en contra: Ningún
Abstencións: PP
Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG GRATUIDADE LIBROS DE
TEXTO”.-

O Portavoz do MIXTO-BNG pasa a dar lectura da súa Moción, e engade que é froito
dunha nova Lei que incorpora para o curso que ven e provoca unha situación crítica
para poder estudar e vai en sentido contrario a Constitución.
O Señor ALCALDE manifesta que é un sistema por renta e polo tanto xusto, así as
rentas altas pagarán mais frentes e as rendas baixas que non pagarán ou pagarán
menos, o Plan que pon en marcha a Xunta dota de aulas e centros e polo tanto é xusto.
O Portavoz do MIXTO-BNG responde que non é xusto, porque o dereito á educación
está por enriba de todo, a educación debería de ser gartuíta.
Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: PSOE, UNIFOZ e BNG

-

Votos en contra: PP

-

Abstencións: NINGUNHA

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

ACTA DEL PLENO

O portavoz do MIXTO-BNG pasa a dar lectura da súa Moción.-
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a) A volta ao sistema de préstamo universal.
b) Que se avance na gratuidade total de todos os medios que se utilicen no ensino público.
c) Que se doten os centros de persoal abondo para xestionar axeitadamente o sistema de
préstamo.
d) Que non se cambien os libros de texto para o vindeiro curso escolar naqueles cursos en que
se vai implantar a LOMCE”.-
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Por tanto pedimos a este Concello que exixa a Xunta de Galiza:
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

11.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA A
DOTAR A PARTIDA PRESUPOSTARIA PARA ATENCIÓN AS PERSOAS DEPENDENTES
VALORADAS DO NOSO POBO CON MAIS RECURSOS, PARA QUE NINGÚN VECIÑO
QUEDE SEN ESTE SERVIZO. (URXENCIA).- Dáse conta da Moción presentada polo
grupo municipal UNIFOZ que, trala oportuna declaración de urxencia acadada por
unanimidade dos trece votos favorables dos señores/as concelleiros/as dos grupos PP,
PSdeG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG, ao abeiro do establecido no artigo 91.4 do ROF

Que tal como está organizado o sistema para que unha persoa dependente poda ser atendida, pode darse
moitos caso de que nunca chegue a ser atendido, aínda que si ten o dereito.Na realidade para que unha persoa dependente do noso Pobo sexa atendida, terían que producirse o
pasamento das persoas que están sendo atendidas en estes momentos, dadas as limitacións
orzamentarias que se impoñen dende a Xunta de Galiza.Por todo isto Unifoz , presenta ante a Corporación Municipal esta MOCIÓN, coa seguinte proposta de
acordo:
Que a Corporación Municipal acorde instar a Xunta de Galicia a dotar a partida presupostaría para
atención as persoas dependentes valoradas do noso Pobo con más recursos, para que ningún veciño
quede sen este servizo”.-

O Portavoz de UNIFOZ pasa a dar unha explicación da súa Moción, manifestando que
esta Moción ven a dar a coñecer a situación dos dependentes, coa Lei de Dependencia
queríase garantir un dereito máis, e pola falta de dotación orzamentaria non é eficaz,
porque para poder atender a un dependente ten que falecer algún dos que está
atendido.
O señor ALCALDE repsonde qu en parte están de acordo coa Moción porque coa Lei
de Dependencia mellorouse a situación das familias, e moitos de aqueles que tiñan
concedida a dependencia nona podían recibir. Pero tratouse de mellorar, a Xunta de
Galicia correpondíalle o 50% e o resto ao Estado, e tratou de mellorar. Foz recibíu
máis axuda para a dependencia, aumentouse o número de horas, e non están de
acordo con que se dicriminen ao resto de Municipios.
O Portavoz de UNIFOZ manifesta que non quere que se discriminen ao resto de
Municipios por iso propoñen que se engada á Moción o noso pobo e ao resto do País.
Debatido suficientemente o señor alcalde somete a transcrita Moción a votación
ordinaria, e por unanimidade dos treces señores/as concelleiros/as, queda proclamado o
seguinte acordo:
__________________________________________________________________________________________________________
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ACTA DEL PLENO

“ Que hai veciños do noso Pobo que teñen recoñecida e valorada a atención como dependente, pero que
despois de meses esperando a ser atendido, non ten servizo.-
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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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PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 16/04/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-
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PRESTAR APROBACIÓN Á MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ, RELFECTIDA
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS
ENGADINDO O NOSO POBO E O RESTO DO PAÍS.-

por unanimidade dos trece votos favorables dos señores/as concelleiros/as dos grupos
PP, PSdeG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG , 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:

É importante lembrar que a expansión das redes de telecomunicacións nos anos precedentes se realizou
con base no control administrativo exercido a distintos niveis entre administración central, galega e
local, cadan unha en función das súas competencias, e permitiu un desenvolvemento coherente e
harmonizado destas. A pretensión do Proxecto de lei xeral de telecomunicacións, coa intención de fondo
do Goberno central -seguindo as directrices da UE-, de favorecer sen mesura as grandes operadoras de
telecomunicacións, de retirar eses controis, efectuados da perspectiva de ordenación do territorio,
ambiental, de saúde pública, volverá a xerar unha situación caótica e conflitiva en moitos lugares.
Para alén destas consideracións, é especialmente preocupante o feito de non aproveitar as
telecomunicacións para preservar e promover a diversidade lingüística e cultural ao non recoñecer que a
xestión dos servizos públicos poida realizarse por parte das persoas usuarias na lingua propia, e tamén
oficial, do seu territorio. Igualmente lesivo para a cidadanía galega é o feito de non ter en conta criterios
fundamentais como o da dispersión xeográfica para garantir servizo básicos de xeito universal.
Aínda un factor relevante para termos en conta é o incremento da contaminación ambiental proveniente
dos campos electromagnéticos artificiais de alta frecuencia. Este aumento constátase na expansión das
radiofrecuencias pola implantación das redes de telefonía móbil e unha longa listaxe de dispositivos da
tecnoloxía sen fíos. Cómpre, de maneira especial, atender o impacto local provocado polas antenas base
de telefonía móbil, un feito que provoca precupación cidadá e atención por parte da comunidade
científica.
Son, así, numerosas as chamadas desde diferentes ámbitos (científicos, institucións europeas e
internacionais, xurídicos), que instan ás administracións públicas a aplicar o principio de precaución
(recollido na Lei 33/2011, de 4 de outubro, xeral de Saúde Pública), ante estes contaminantes ambientais
alertándonos do seu risco potencial para a saúde das persoas, especialmente na infancia, a mocidade, as
mulleres xestantes e outros grupos sensíbeis.
Diferentes sentenzas do Tribunal Supremo xa recoñeceron a competencia municipal de protección
sanitaria á poboación para reducir niveis de exposición aos campos electromagnéticos, e sinalaron
medidas adicionais de protección ás que estabelece o Real decreto 1066/2001 (fixando limiares de
exposición menores e espazos protexidos no planeamento urbanístico).
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O Proxecto de lei xeral de telecomunicacións, en liña con tantas outras normativas recentralizadoras,
invade competencias municipais e autonómicas ao sinalar o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo,
como único axente para conceder licenzas de redes públicas de comunicacións electrónicas. Deste xeito,
e máis unha vez, o Estado español asume a competencia municipal para conceder licenzas e as
competencias municipais e autonómicas no campo das telecomunicacións (ambiente, ordenación urbana
e territorial e saúde pública). Este feito supón tamén unha forte desprotección xurídica en materia de
saúde e consumo por non aplicar o principio de precaución (recoñecido no art. 3 da Lei 33/2011 xeral de
Saúde Pública) e deixar en mans privadas e intereses comerciais as consideracións relativas á
expropiación forzosa e ás infraccións graves. Por outra parte, non atende as recomendacións de
precaución da Resolución 1815 da Asemblea parlamentaria do Consello de Europa (2011) nin diversas
convencións internacionais.

ACTA DEL PLENO

MOCIÓN PARA REXEITAR O PROXECTO DE LEI XERAL DE TELECOMUNICACIÓNS
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12.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA REXEITAR O PROXECTO DE LEI
XERAL DE TELECOMUNICACIÓNS. (URXENCIA).- Dáse conta da Moción presentada
polo grupo municipal MIXTO-BNG que, trala oportuna declaración de urxencia acadada
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

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

Instar á Xunta de Galiza a que promova un desenvolvemento das telecomunicacións seguro e
saudábel escoitando especialmente, a sociedade civil (asociacións e colectivos implicados) e as
investigacións de científicos/as expertos/as independentes. Nesta mesma liña, exiximos que se
atendan as recomendacións da Resolución 1815 da Asemblea Parlamentaria do Consello de
Europa (maio de 2011) sobre “Perigos potenciais dos campos electromagnéticos e os seus
efectos sobre o medio ambiente” e dos convenios internacionais relacionados.

d) Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do goberno do Estado e
grupos parlamentares do Parlamento galego e Congreso de Deputados”.-

O Portavoz do MIXTO-BNG pasa a dar lectura a súa Moción.
A Portavoz do PSG-PSOE manifesta que moitas das normas do Partido Popular
vulneran a Autonomía Local.
O Señor Alcalde menifesta que esta Lei de telecomunicacións non só fala diso, senón
que regula moitos aspectos e o resto de partidos están de acordo, así recoñeceron o
avance pasando a dar lectura a unha serie de medidas que recolle Lei.
O Portavoz do MIXTO-BNG responde que un caso como o da telefonía móvil do
Colexio Número 1 de Foz, se non se tivera competencia sería un problema, polo
tanto estamos a falar de saúde pública.
Debatido suficientemente o señor alcalde somete
ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: PSOE, UNIFOZ e BNG

-

Votos en contra: PP

-

Abstencións: NINGUNHA

a transcrita Moción a votación

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

__________________________________________________________________________________________________________
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c)

ACTA DEL PLENO

b) Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado a paralización deste proxecto
de lei, en base as razóns indicadas no punto anterior e tendo en conta a necesidade de que
calquera reforma da Lei de telecomunicacións actual debe ter en conta a saúde e a vida por
encima dos beneficios económicos e non atender só aos intereses da industria.
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a) Rexeitar o Proxecto de lei xeral de telecomunicacións por atentar contra a autonomía
municipal e do goberno galego, e exixir, por tanto, o estabelecemento dun novo marco de
diálogo que respecte as competencias municipais e de Galiza, que teña en conta factores como
o da dispersión xeográfica para garantir o servizo universal e aproveite o deseño do
desenvolvemento das telecomunicacións para preservar e promover a diversidade lingüística e
cultural.

28

13.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE PARA REXEITAR A SUPRESIÓN DOS
PARTIDOS XUDICIAIS EXISTENTES EN GALICIA. (URXENCIA).- Dáse conta da Moción
presentada polo grupo municipal PSG-PSOE que, trala oportuna declaración de urxencia

acadada por unanimidade dos trece votos favorables dos señores/as concelleiros/as dos
grupos PP, PSdeG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG, 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:
“ MOCIÓN PARA REXEITAR A SUPRESIÓN DOS PARTIDOS XUDICIAIS EXISTENTES EN
GALICIA:

Esta medida centralizadora forma parte dunha política xudicial fondamente lesiva para os cidadáns. O
Goberno do Estado paralizou os procesos de modernización tecnolóxica, de posta en funcionamento da
nova oficina xudicial e de creación de prazas. Está anunciada a modificación dos Rexistros Civís. Agora
proponse a desaparición dos partidos xudiciais e a concentración da actividade xurisdicional nas
capitais de provincia.
O Goberno promulgou unha nova lei de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as persoas
con menos recursos. Agora a supresión de partidos xudiciais incrementará os custos de desprazamento.
Fica esquecida a defensa dos dereitos dos cidadáns e o acceso a unha tutela xudicial efectiva, como
garantira o artigo 24. 1 da Constitución Española.
En consecuencia formulase a seguinte Moción para o seu debate no Pleno:
O Pleno do Concello de Foz insta á Xunta de Galicia a reclamar do
mantemento dos partidos xudiciais de Viveiro e Mondoñedo”.-

Goberno de España o

O Señor ALCALDE pide que se debata esta Moción e a do punto décimo cuarto
presentada polo grupo municipal MIXTO-BNG en conxunto, e ámbolos dous grupos
políticos están de acordo.
Pasase así a dar conta da Moción presentada polo grupo municipal MIXTO-BNG que,
trala oportuna declaración de urxencia acadada por unanimidade dos trece votos
favorables dos señores/as concelleiros/as dos grupos PP, PSdeG-PSOE, UNIFOZ e
MIXTO-BNG, 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:
“ MOCIÓN PARA SOLICITAR A RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI ORGÁNICA DO
PODER XUDICIAL
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A unha cidadanía espallada no territorio, debe corresponder unha planta dos servizos públicos que
facilite o achegamento dos cidadáns. Os actuais partidos xudiciais veñen dando resposta á litixiosidade
pero tamén á proximidade. Esquecer esta non mellora aquela, só a cambia de lugar. Pero crea outros
problemas ós profesionais da xustiza, funcionarios, avogados, procuradores, ás entidades auxiliares, ós
concellos, e sobre todo ós cidadáns.

ACTA DEL PLENO

O Goberno ven de anunciar a supresión dos Partidos xudiciais existentes en Galicia, para concentrar ós
xuíces nas capitais provinciais e crear Tribunais de instancia. En Galicia esa medida suporá a
desaparición de 41 partidos xudiciais e unha fonda alteración do funcionamento da xustiza, da
accesibilidade dos cidadáns e dos custos derivados.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Anteproxecto de lei de reforma do poder xudicial que vén de ser difundido polo Goberno central
reforza o proceso recentralizador emprendido polo Partido Popular, ao apostar por unha
reestruturación dos órganos xudiciais que non ten en conta a diversa realidade territorial, senón que se
inspira nunha uniformización da planta xudicial que irá en detrimento dun servizo de xustiza de
proximidade á cidadanía.

De ir adiante esta proposta, cidades do tamaño e as características de Vigo, Ferrol ou Santiago de
Compostela, así como concellos de dimensións relevantes que son cabeceiras de comarca veríanse
privadas de contar cun partido xudicial, o que provocaría un auténtico caos e empeoraría o servizo á
cidadanía. A xustiza encareceríase, sería menos accesíbel, e obrigará a cidadanía a continuos traslados
a capitais de provincia coas consecuentes perdas de tempo, desembolsos económicos e demais
trastornos.
O BNG é contrario a unha reforma desta envergadura porque empeoraría a xustiza na Galicia cando é
evidente que o camiño non é o da redución de xulgados. De feito, no territorio galego precisaríanse máis
xulgados, mesmo unha revisión da demarcación da planta xudicial que teña en conta os cambios
demográficos habidos nas últimas décadas para que, ademais de mantérense os xulgados nas cabeceiras
de comarca existentes, se implanten sobre todo novos xulgados en cidades e vilas que experimentaron
aumentos poboacionais significativos, e para se reforcen alí onde se detectaren deficiencias. Ao mesmo
tempo, este anteproxecto tampouco resolve as disfuncións do actual sistema xudicial e a súa falta de
adecuación á nova tipoloxía dos litixios.
Por iso, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal, a adopción do seguinte
ACORDO
1. Dirixirse ao Goberno do Estado a fin de solicitarlle:
e)

A retirada do Anteproxecto de lei orgánica do poder xudicial aprobado polo Consello de
Ministros que inclúe unha organización xudicial baseada na existencia dun único tribunal de
instancia de ámbito provincial.

f)

O impulso dunha reforma en profundidade da organización da administración de xustiza, que
implique a transferencia a Galiza da competencia exclusiva sobre a delimitación da
demarcación e planta xudicial, e permita acometer unha revisión que asegure o mantemento

__________________________________________________________________________________________________________
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Este anteproxecto de lei xerou alarma entre os/as profesionais do ámbito da xustiza, alcaldías, e na
cidadanía en xeral porque o Goberno, lonxe de proceder a deseñar unha actualización das demarcacións
xudiciais, para adaptalas ás mudanzas demográficas, o que fai é reducilas a unha única na capital de
provincia. De aplicarse unha reforma nesta liña as consecuencias serían moi prexudiciais para a
cidadanía: afastamento da xustiza, encarecemento e inaccesibilidade a un servizo público básico. Lonxe
de rectificar, o Goberno español pretende afondar en impedir aínda máis o acceso á xustiza, un proceso
que comezou coa implantación de taxas xudiciais regresivas.

ACTA DEL PLENO

Esta concepción centralista do anteproxecto de lei pon de manifesto, máis unha vez máis, que a
capacidade e competencia para deseñar o marco territorial da xustiza na Galiza debera ser transferida
ao Goberno galego para poder realizar un deseño adaptado á realidade social, demográfica e territorial
da nosa nación. No caso da Galiza podería realizarse consonte o disposto no artigo 20.2º do EAG,
tendo en conta, ademais, que a dotación dos medios humanos e materiais para o funcionamento dos
órganos xudiciais se afronta cos orzamentos da administración galega.
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O sistema proposto decántase por un modelo provincial, que faría desaparecer todos os partidos
xudiciais de ámbito inferior para concentralos en tribunais de instancia provinciais. Así, en liña coa
reforma da administración local, o Goberno do Estado español empéñase en reforzar as provincias,
cando se trata dunha realidade territorial superada polos cambios demográficos e institucionais nas
últimas décadas, para alén de ser un marco territorial e competencial alleo á realidade social e
territorial da Galiza.
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de partidos xudiciais nas cidades e os municipios de maior poboación e aqueles que sexan
cabeceiras de comarca.

2.

Que inicie os trámites para a solicitude, consonte o disposto no artigo 20.2 do EAG, das
competencias para demarcación e organización xudicial na Galiza.

3.

Que se cree un grupo de traballo para a definición dun modelo adecuado ás particularidades
sociais, territoriais e demográficas da Galiza que conte con representación dos grupos
parlamentares, dos concellos, das organizacións representativas de todos os operadores
xudiciais que sirva como base para a negociación co Goberno do Estado español e que, cando
menos, teña en conta os seguintes criterios: o respecto ao dereito á tutela xudicial, o acceso
universal á xustiza, o achegamento da xustiza á cidadanía, todo iso con base nun modelo
xudicial flexíbel, con criterios de funcionalidade e non orgánicos”.-

A Portavoz do PSG-PSOE pasa a dar lectura da súa Moción.
O Portavoz do MIXTO-BNG engade que no caso de Galicia deberíase de aumentar os
Xuzgados e non ter que ir a Lugo, vai en contra de acercar os servizos aos cidadáns.
O Señor ALCALDE manifesta que está a favor das dúas Mocións, pero non entende
que a use o Partido Popular para comezar coa reforma, xa que o Señor Caamaño no
ano 2009-2012 levou a cabo un estudio no que se avalaban as conclusións do mesmo
de reforma dos partidos xudiciais. É verdade que Galicia é pola súa estructura
territorial distinta ás demáis Comunidades Autónomas, e os Concellos e veciños
veríanse moi afectados.
A Portavoz do PSG-PSOE responde que non entende porque sempre di que non ás súas
Propostas, porque a reforma da que se está a falar é unha reforma de Gallardón non
do Partido Socialista.
O señor ALCALDE responde que este Grupo vota en contra das políticas de Gallardón,
para que vexan que votamos máis a favor á súa que vostedes ás nosas.
A Portavoz do PSG-PSOE reponde que a xustiza é lenta, o que hai que facer é dotala
de medios en non poñer trabas, non votaron a favor da Moción do aborto porque se
abstiveron e a do Hospital da Costa non a votaron a favor.
Debatido suficientemente o señor alcalde somete as transcritas Mocións a votación
ordinaria, e por unanimidade dos trece señores /as concelleiros/as, queda proclamado
polo señor presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN ÁS MOCIÓNS DO GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE E
MIXTO-BNG, RELFECTIDAS ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS
SEUS PROPIOS TERMOS.-

Número: 2014-0007 Data: 12/05/2014

Que manifeste a súa rotunda oposición á implantación dos tribunais de instancia provinciais,
á supresión dos partidos xudiciais nas vilas que son cabeceiras de comarca e que demande do
Goberno do Estado español a súa retirada do Anteproxecto de lei orgánica do poder xudicial.
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ACTA DEL PLENO

2. Dirixirse ao Goberno Galego a fin de reclamarlle:
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14.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA SOLICITAR A RETIRADA DO
ANTEPROXECTO DE LEI ORGÁNICA DO PODER XUDICIAL. (URXENCIA).-Esta Moción
é debatida conxuntamente coa Moción presentada polo grupo municipal PSG-PSOE no

punto décimo terceiro.Dáse conta da Proposta
de Alcaldía que, trala oportuna declaración de urxencia acadada por unanimidade dos
trece votos favorables dos señores/as concelleiros/as dos grupos PP, PSdeG-PSOE,
UNIFOZ e MIXTO-BNG, 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:

VISTOS os escritos remitidos en resposta ao requirimento anterior polos devanditos propietarios, onde
consta a folla de aprecio das fincas, recollidas na relación de bens e dereitos afectados pola obra,
elaborada polo técnicos da corporación, Don Ramón Rodríguez Paleo, con data de agosto de 2007
VISTO o informe do Técnico Municipal, de data de 21 de febreiro de 2014 e 21 de abril de 2014.
CONSIDERANDO o establecido nos artigos 52 e 26 a 31 e seguintes da Lei de 16 de decembro de 1954,
de Expropiación Forzosa, sobre a urxente ocupación e fixación de xustiprezo en peza separada.
VISTA a existencia de crédito axeitado e suficiente na partida 151.68102 en situación de recoñecido e
de dispoñible para os importes correspondentes aos xuros de mora, do Estado de Gastos do Orzamento
xeral municipal prorrogado para o exercicio 2014.
Pola presente PROPOÑO a aprobación por Pleno:
PRIMEIRO.- Rexeitar a Folla de Aprecio formulada, na que establecía o prezo do seu terreo, por
considerar excesiva esta cantidade ou non cumprir co disposto no artigo 29.2º da Lei de 16 de decembro
de 1954, de Expropiación Forzosa , dos seguintes propietarios:

FINCA

TITULAR

FOLLA DE
APRECIO

Nº 92,0348024PJ4204N

MARCOS PERDIGUEIRO VEIGA

128.795,76 €

NON
ACEPTABLE

Nº 89-90, 0348026PJ4204N

Mª JESÚS GARCÍA LÓPEZ

33.627,35 €

NON
ACEPTABLE

Nº 80, 27019A00300021

Mª NIEVES POSADA HERMIDA

6.963,86 €

NON
ACEPTABLE

Nº 81, 27019A00300022

ISABEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

19.432,80 €

NON
ACEPTABLE

__________________________________________________________________________________________________________
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VISTO o expediente tramitado para a expropiación en relación co proxecto RECUPERACIÓN DO
BORDE LITORAL DA RÍA DO MASMA ENTRE O PORTO DE FOZ E A PONTE DE ESPIÑEIRA, onde
se conteñen os requirimentos realizados polo Concello de Foz aos propietarios afectados, para a
fixación do xustiprezo en peza separada mediante expediente individualizado, en función do establecido
nos artigos 26 a 31 e 52.7° da Lei de 16 de decembro de 1954, de Expropiación Forzosa .

ACTA DEL PLENO

“ PROPOSTA DE ALCALDÍA
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15.- ASUNTOS QUE POIDAN SER DECLARADOS DE URXENCIA.-
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CESAR LÓPEZ
LEYTÓN-TEIJEIRO, ÁNGEL
LÓPEZ LEYTÓN-TEIJEIRO,
PILAR LÓPEZ
LEYTÓN-TEIJEIRO, HDOS.
BALBINO LÓPEZ
LEYTÓN-TEIJEIRO

Nº 61, 27019A00400363

ANTONIO REGO LÓPEZ, HDOS.
JOSÉ MARÍA REGO LÓPEZ

Nº 102, 0747001PJ4204N

SANTIAGO PÉREZ MARIÑO,
ANA MOREDA OTERO

7.919,87 €

12 € M2

NON
ACEPTABLE
NON
ACEPTABLE

SEGUNDO.- Formular Folla de Aprecio municipal, á vista do prezo formulado polos Servizos Técnicos
Municipais, fixando o prezo fundado en:

TITULAR
FOLLA DE
APRECIO

XURO DE
MORA

TOTAL

Nº 92,0348024PJ4204N

MARCOS PERDIGUEIRO VEIGA

1.813,93 €

217,92 €

2.031,85€

Nº 89-90, 0348026PJ4204N

Mª JESÚS GARCÍA LÓPEZ

2.942,95 €

353,56€

3.296,51 €

Nº 80, 27019A00300021

Mª NIEVES POSADA HERMIDA

1.392,77 €

167,32 €

1.560,09 €

Nº 81, 27019A00300022

ISABEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

2.115,10 €

254,10€

2.369,20 €

Nº 94, 0348021PJ4204N

CESAR LÓPEZ
LEYTÓN-TEIJEIRO, ÁNGEL
LÓPEZ LEYTÓN-TEIJEIRO,
PILAR LÓPEZ
LEYTÓN-TEIJEIRO, HDOS.
BALBINO LÓPEZ
LEYTÓN-TEIJEIRO

945,00 €

113,53€

1.058,53 €

Nº 61, 27019A00400363

ANTONIO REGO LÓPEZ, HDOS.
JOSÉ MARÍA REGO LÓPEZ

3.563,94 €

428,16€

3.992,10€

Nº 102, 0747001PJ4204N

SANTIAGO PÉREZ MARIÑO,
ANA MOREDA OTERO

1.963,96 €

235,94€

2.199,90€

TERCEIRO. -Notificar aos interesados para que acepten no prazo de dez días ou a rexeiten; neste
último caso, pásese o expediente de prezo xusto ao Xurado Provincial de Expropiación. De ser aceptada,
procédase a Acta de ocupación e pagamento.
CUARTO.- Designar a D. Rafael Marful López, como Arquitecto técnico municipal, para que, de
conformidade co artigo 85 da Lei de Expropiación Forzosa, forme parte do Xurado Provincial de
Expropiación”.-

A Portavoz do PSG-PSOE manifesta que é unha medida de mero trámite.
Non producíndose máis debate, o señor alcalde somete a transcrita Proposta de
Alcaldía a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: PSOE, BNG e PP

-

Votos en contra: Nigún

ACTA DEL PLENO

FINCA
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VALOR
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Nº 94, 0348021PJ4204N
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-

Abstencións: UNIFOZ

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables, queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN Á PROPOSTA DE ALCALDÍA RELFECTIDA ANTERIORMENTE,
EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.16.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes:

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE:

-Que se pinten os pasos de peóns.
GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ
Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ:

-Que se pinte o Camiño das Torres.
-Que se pinte o paso de peóns onde comeza o Paseo da Rapadoira.
-Que se tomen medidas na Avenida de Álvaro Cunqueiro, xa que hai unha azotea que
verte auga na rúa.
GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG
Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA:

-Que se mire polo mantemento da Aula da Natureza.
-Que se arrnaxe a Nacional 642, que está en moi mal estado.
-Que se den pasos nas medidas para garantir a limpeza das rúas ocasionada polos
animais de compaña.
Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes:
Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE)

-¿Cando comezarán as tarefas de limpeza de praias e accesos?
O Señor Alcalde responde que na Semana Santa xa se traballou moito e cando veña o
bo tempo comezarase outra vez.-¿Os indicadores das parroquías cando se porán?
O señor Alcalde di que se está a traballar no tema.__________________________________________________________________________________________________________
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-No camiño de Barrán en Forxán, que se coloque unha farola.

Número: 2014-0007 Data: 12/05/2014

-Que se arranxe o espello do Cruce de Fazouro.
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-¿Xubilouse o Conserxe do Colexio Número 1?
O Señor Alcalde responde que de momento está de baixa.Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ

-¿Vaise reclamar o céntimo sanitario?
O Señor Alcalde di que se está a traballar no tema.-¿O Sendeiro Azul quen o está a facer?
-¿Cómo se cubríu a praza da oficiña de Turismo de San Martiño?

-¿Estanse facendo as revisións das facturas eléctricas?
O Señor Alcalde di que os Concellos non teñen técnicos, será a Técnico de Medio
Ambiente e o Auditor os que o teñen que facer.-¿A empedrada da Ponte quen a fai?
O Señor Alcalde responde que o está a facer TRAGSA.Concluído o anterior, ás once horas e vinte 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)

ACTA DEL PLENO

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG)
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O Señor Alcalde di que se cubriu por unha empresa.-
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O Señor Alcalde responde que é Costas.-

