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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO  PLENO 

 EN DATA 26  DE SETEMBRO DE 2013 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE 

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 

 

CONCELLEIROS/AS 

D. PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP) 

Dª MERCEDES JOSEFINA GONZÁLEZ ALONSO (PP) 

D PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP) 

D JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP) 

Dª ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PS deG-PSOE) 

Dª ANA ISABEL VILLARINO ALONSO (PSdeG-PSOE) 

D  ENRIQUE COTARELO GARCÍA (PSdeG-PSOE) 

D  RAMÓN SIXTO LEGASPI (PSdeG-PSOE) 

D  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ) 

Dª ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ)  

Dª Mª ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ) 

D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG) 

 

INTERVENTORA 

Dª. PAULA CAMPOS RODRÍGUEZ 

 

SECRETARIA 

 

Dª. ANA BARREIRO GÓMEZ 

 

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

 

 

No salón de xuntas do 

concello de Foz, sendo as 

vinte horas e trinta minutos 

do día vinte e seis de 

setembro de dous mil trece, 

reúnese, en sesión ordinaria e 

primeira convocatoria,  o 

concello pleno, baixo a 

presidencia do señor alcalde 

presidente don Javier Jorge 

Castiñeira, coa asistencia dos 

señores/as concelleiros/as 

relacionados ao marxe. Asiste 

a interventora, habilitada 

estatal Paula Campos 

Rodríguez  e actúa de 

secretaria a habilitada estatal  

Ana Barreiro Gómez.- 

 

 

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida celebración da sesión (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:-  
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1.- APROBACIÓN SE PROCEDE DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR 

ORDINARIA DE DATA 1 DE AGOSTO DE 2013. 

O señor Alcalde sométea a votación. 

O portavoz de UNIFOZ dispón que se aprobara no pleno anterior unha modificación da 

acta da sesión anterior a esta. 

O señor Alcalde, manifesta que, se debeu a un pequeno despiste e polo tanto 

subsanarase. 

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

aprobación ao borrador da acta da sesión anterior ordinaria de data 1 de agosto de 

2013, en todos os seus extremos e nos seus propios termos.- 

 

2.- 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 DE DECRETOS DE ALCALDÍA DESDE O 26/07/2013 ATA O 20/09/2013 

Nombre Fecha Expediente 

DECRETO 

2013-0777 

20/09/2013 

13:04 telefonos agosto 

DECRETO 

2013-0776 

20/09/2013 

13:04  

DECRETO 2013-

0775 

19/09/2013 

9:43 

Resolución Alcaldía de 20/09/2013, Devolución IVTM 2013 por Baixa Definitiva María Amelia 

Fraga García LU-2425- L. 

DECRETO 2013-

0774 

19/09/2013 

9:43 licencia angel m. ledo 

DECRETO 2013-

0773 

19/09/2013 

9:43   

DECRETO 2013-

0772 

19/09/2013 

9:43   

DECRETO 2013-

0771 

19/09/2013 

9:42   

DECRETO 2013-

0770 

19/09/2013 

9:42 

licencia c.p.  rego de foz 9 

DECRETO 2013-

0769 

19/09/2013 

9:41 licencia ramon pena 
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DECRETO 2013-

0768 

19/09/2013 

9:41   

DECRETO 2013-

0767 

19/09/2013 

9:41 

Resolución Alcaldía de 18/09/2013, Exención antigüidade José Ramón Hermida Veiga, 

matrícula C -5943-BCR. 

DECRETO 2013-

0766 

19/09/2013 

9:40   

DECRETO 2013-

0765 

18/09/2013 

10:42 

Resolución Alcaldía de 18/09/2013, Exención Minusvalía Manuel Rodríguez Martínez, 

matrícula 8132 HNR. 

DECRETO 2013-

0764 

18/09/2013 

10:36 

Resolución Alcaldía de 18/09/2013, Exención Minusvalía Manuel Bartomeu Morales, 

matrícula LU-4526- X. 

DECRETO 2013-

0763 

17/09/2013 

14:31 

Resolución Alcaldía, Exención minusvalía IVTM María Belén Rey González, matrícula 7526 

HSN. 

DECRETO 2013-

0762 

17/09/2013 

13:23 

RESOLUCION ORDE EXECUCION FINCA CAMIÑO RANADOIRA CANGAS. TENENCIO GONZALEZ 

REQUEIJO 

DECRETO 2013-

0761 

17/09/2013 

13:23 

Resolución Alcaldía, Devolución 1 trimestre IVTM 2013, por Baixa Definitiva Tarsilia Seijas 

Ares. 

DECRETO 2013-

0760 

17/09/2013 

13:23 

Resolución Alcaldía, Devolución 1 trimestre IVTM 2013 por Baixa Definitiva Félix García 

Cagigal. 

DECRETO 2013-

0759 

17/09/2013 

13:23 RESOLUCION BAIXA TAXA LIXO SOLICITADA POR MARIA JESUS RIO SANJURJO 

DECRETO 2013-

0758 

17/09/2013 

13:22   

DECRETO 2013-

0757 

17/09/2013 

13:22 

RESOLUCION BAIXA TAXAS LIXO E DEPURACION SOLICITADAS POR DON JOSE ANICETO 

PEDROSA 

DECRETO 2013-

0756 

17/09/2013 

10:20   

DECRETO 2013-

0755 

17/09/2013 

10:19   

DECRETO 2013-

0754 

17/09/2013 

10:19   

DECRETO 2013-

0753 

17/09/2013 

10:19   

DECRETO 2013-

0752 

16/09/2013 

13:56 CONVOCATORIA COMISION INFORMATIVA DE CONTAS DO DIA 19/09/13 

DECRETO 2013-

0751 

16/09/2013 

13:56 

CONVOCATORIA COMISION INFORMTAIVA DE ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DO DIA 

19/09/13 

DECRETO 2013-

0750 

16/09/2013 

13:56 licencia jose ramon rio 

DECRETO 2013-

0749 

16/09/2013 

13:56 LICENCIA MANUEL PARDO 

DECRETO 2013-

0748 

16/09/2013 

13:30 

RESOLUCIÓN ALCALDÍA ORDE EXECUCION FINCA MAL ESTADO ESPIÑEIRA PROPIEDADE 

ASUNCION GRANDE PEREZ 

DECRETO 2013-

0747 

16/09/2013 

13:29   

DECRETO 2013- 16/09/2013   
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0746 13:29 

DECRETO 2013-

0745 

16/09/2013 

13:25 licencia simeon neira 

DECRETO 2013-

0744 

16/09/2013 

13:21   

DECRETO 2013-

0743 

16/09/2013 

13:18 licencia cp avda. sarria 30 

DECRETO 2013-

0742 

13/09/2013 

14:37 Maria Estefania Otero Rivas, cumplimiento de bienio 

DECRETO 2013-

0741 

13/09/2013 

14:37 juan muiña cagigal, cumplimiento bienio 

DECRETO 2013-

0740 

13/09/2013 

14:37 Maria Jesús Pena López, cumplimiento de bienio 

DECRETO 2013-

0739 

13/09/2013 

14:37 josé luis lópez lorenzo, cumpliento bienio 

DECRETO 2013-

0738 

12/09/2013 

14:05   

DECRETO 2013-

0737 

12/09/2013 

14:04 RESOLUCION ALCALDIA ANIMAL RUA ALEXANDRE BOBEDA 

DECRETO 2013-

0736 

12/09/2013 

12:47 LICENCIA TRISTAN ALONSO 

DECRETO 2013-

0735 

12/09/2013 

12:47   

DECRETO 2013-

0734 

12/09/2013 

10:05 CONVOCATORIA XUNTA DE VOCEIROS O DIA 16/09/13 AS 19:00 HORAS 

DECRETO 2013-

0733 

11/09/2013 

13:53 RESOLUCION ORDE EXECUCION FINCA MAL ESTADO PINTOR LAXEIRO 

DECRETO 2013-

0732 

11/09/2013 

13:53 fras SOLRED agosto 2013 

DECRETO 2013-

0731 

11/09/2013 

12:39 RESOLUCION BAIXA CONTRATO LIXO A RUA Nº1 POR DUPLICIDADE 

DECRETO 2013-

0730 

11/09/2013 

12:38 Decreto de Alcaldía de concesión do SAF Dependentes a Dna. GLORIA LOPEZ LOPEZ 

DECRETO 2013-

0729 

11/09/2013 

12:35 licencia Gerardo Pillado 

DECRETO 2013-

0728 

10/09/2013 

12:37 

RESOLUCION DE DATA 10/09/2013 DE CONCESION DE OCUPACION DE VIA PUBLICA DE 

MANUEL CASCUDO VILLARES 

DECRETO 2013-

0727 

09/09/2013 

14:21 Expdte. 14/2013 de xeración de créditos por ingresos. Curso Xardineria 

DECRETO 2013-

0726 

09/09/2013 

14:03 Resolución de concesión SAF Dependentes a D. RICARDO LONGARELA VIDAL - DNI 33684599H 

DECRETO 2013-

0725 

09/09/2013 

14:03 Padron auga, lixo, sumidoiros...4º bimestre 2013 

DECRETO 2013-

0724 

09/09/2013 

12:02 Resolución Alcaldia uso do Centro Social pola Asociación A Subela 
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DECRETO 2013-

0723 

09/09/2013 

12:01 Expdte. 12/2013 de modificacion de creditos. Brigada prevención incendios 

DECRETO 2013-

0722 

09/09/2013 

11:59 telefonos fijos julio 

DECRETO 2013-

0721 

09/09/2013 

11:52 Resolución Alcaldia do uso do Centro Social por "Mar Aberto" 

DECRETO 2013-

0720 

09/09/2013 

11:52 licencia juan m. lorenzo 

DECRETO 2013-

0719 

09/09/2013 

11:51 licencia jose manuel palmeiro 

DECRETO 2013-

0718 

09/09/2013 

11:51 Resolución Alcaldia do uso do Centro Social pola Coral Polifonica de Foz 

DECRETO 2013-

0717 

09/09/2013 

11:51   

DECRETO 2013-

0716 

09/09/2013 

11:50   

DECRETO 2013-

0715 

09/09/2013 

11:50 Aprobación gastos Casa do Mar 

DECRETO 2013-

0714 

09/09/2013 

11:45   

DECRETO 2013-

0713 

09/09/2013 

11:45 licencia carmen pico 

DECRETO 2013-

0712 

09/09/2013 

11:45 

Expdte. 13/2013 de modificacion de creditos. 

 

Rozas forestales 

DECRETO 2013-

0711 

05/09/2013 

10:51   

DECRETO 2013-

0710 

04/09/2013 

11:58   

DECRETO 2013-

0709 

30/08/2013 

13:32 Pago facturas varias 

DECRETO 2013-

0708 

29/08/2013 

13:57 licencia FRANCISCO J GUTIERREZ 

DECRETO 2013-

0707 

29/08/2013 

13:57 LICENCIA JAVIER LOPEZ 

DECRETO 2013-

0706 

29/08/2013 

13:56 licencia eliseo garcia 

DECRETO 2013-

0705 

29/08/2013 

13:55 LICENCIA BELGACEN TALEB 

DECRETO 2013-

0704 

29/08/2013 

13:55 licencia BELGACEN TALEB 

DECRETO 2013-

0703 

28/08/2013 

14:20 Delegacion celebración matrimonio civil a favor de D. Pedro Fernández Manin 

DECRETO 2013-

0702 

28/08/2013 

11:56 Comunicación de posesión de licenza 
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DECRETO 2013-

0701 

28/08/2013 

11:51 Resolución Alcaldía ordenación pagos varios 

DECRETO 2013-

0700 

28/08/2013 

11:50 

Resolución Alcaldía de 28/08/2013, Exención antigüidade Heli Reigosa Iglesias, matrícula LU-

1060- J. 

DECRETO 2013-

0699 

28/08/2013 

10:53 

Resolución Alcaldía de 28/08/2013, Exención minusvalía Emilio José Rodríguez Manín, 

matrícula 9294 DML. 

DECRETO 2013-

0698 

28/08/2013 

10:53 

Resolución Alcaldía de 28/08/2013, Exención Antigüidade Eliseo López Oroza, matrícula 3263 

BNB. 

DECRETO 2013-

0697 

28/08/2013 

9:13 NÓMINAS AGOSTO 2013 

DECRETO 2013-

0696 

27/08/2013 

13:07 

Resolución Alcaldía de 27/08/2013, Exención Minusvalía Pedro Cuesta Piqueras, matrícula C -

3302-BSP. 

DECRETO 2013-

0695 

27/08/2013 

12:31 

AUTORIZACION CELEBRACION DE FESTAS DE CORDIDO OS DIAS 31 DE AGOSTO E 1 E 7 DE 

SETEMBRO 2013 

DECRETO 2013-

0694 

27/08/2013 

12:31 

D20130827 NOMEAMENTO DEFENSA E REPRESENTACION MUNICIPAL REF. 

PROCED.ABREVIADO Nº 0000110/2013 

DECRETO 2013-

0693 

27/08/2013 

12:30 

D20130827 NOMEAMENTO DEFENSA E REPRESENTACION MUNICIPAL NO PROCED. 

ABREVIADO 0000107/2013 

DECRETO 2013-

0692 

27/08/2013 

10:02 Concesión Pago a xustificar para III Festa Normanda a Mercedes González Alonso 

DECRETO 2013-

0691 

26/08/2013 

13:48 Comunicación de posesión de licenza 

DECRETO 2013-

0690 

26/08/2013 

9:34 LICENCIA C.P. MARIÑEIRO CHILA 18 

DECRETO 2013-

0689 

26/08/2013 

9:34 LICENCIA JOSE JUAN LOPEZ 

DECRETO 2013-

0688 

26/08/2013 

9:34 LICENCIA JESUS OROZA 

DECRETO 2013-

0687 

26/08/2013 

9:33 LICENCIA ANCRES BLAZQUEZ 

DECRETO 2013-

0686 

26/08/2013 

9:33 LICENCIA RAFAEL COUTO 

DECRETO 2013-

0685 

26/08/2013 

9:33 LICENCIA JOSE FERREIRA 

DECRETO 2013-

0684 

26/08/2013 

9:33 LICENCIA DE MARCO FERNANDEZ 

DECRETO 2013-

0683 

26/08/2013 

9:32 LICENCIA JOSE FERNANDEO VEIGA 

DECRETO 2013-

0682 

26/08/2013 

9:32 LICENCIA ERNESTINA GOMEZ 

DECRETO 2013-

0681 

23/08/2013 

13:31 Solicitud salón de Actos CENIMA 

DECRETO 2013-

0680 

22/08/2013 

10:28 LICENCIA VALENTIN FERNANDEZ 

DECRETO 2013-

0679 

22/08/2013 

10:19 LICENCIA MANUEL CASTIÑEIRA 
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DECRETO 2013-

0678 

22/08/2013 

9:55 LICENCIA XAN CARLOS GONZALEZ 

DECRETO 2013-

0677 

21/08/2013 

10:17 D20130821 CONVOCATORIA XGL ORDINARIA DE 22/08/2013 

DECRETO 2013-

0676 

20/08/2013 

14:04 D20130820 CONCESION OCUPACION VIA PUBLICA PARA HELADERIA EN PASEO COLON 

DECRETO 2013-

0675 

20/08/2013 

10:48 Solicitud Salón de actos CENIMA 

DECRETO 2013-

0674 

19/08/2013 

14:48 Pagos Fondo Financiación Pago Proveedores. Retencíón PIE Xullo. 

DECRETO 2013-

0673 

14/08/2013 

11:54 Ordenación pago factura Yolanda Castaño Pereira 

DECRETO 2013-

0672 

14/08/2013 

11:54 Aprobación e pago factura Fundinoxcorten, S.L. 

DECRETO 2013-

0671 

14/08/2013 

11:01 decreto pago subvencion libreros 

DECRETO 2013-

0670 

13/08/2013 

12:54 

D20130813 RESOLUCION DE SUPLENCIA DO POSTO DE INTERVENCION POR VACACIONS DA 

TITULAR DO POSTO 

DECRETO 2013-

0669 

13/08/2013 

10:16 LICENCIA CASAL DIAZ 

DECRETO 2013-

0668 

12/08/2013 

20:49 decreto pago 60% subvencion a club nautico 

DECRETO 2013-

0667 

12/08/2013 

13:49 DECRETO DE ORDENACION DE PAGOS 

DECRETO 2013-

0666 

12/08/2013 

13:44 

RESOLUCION DE ALCALDIA DE CONCESION AUTORIZACION DE EVENTO MUSICAL EN PASEO 

COLON O DIA 16/08/13 

DECRETO 2013-

0665 

12/08/2013 

8:36 RESOLUCION ORDE EXECUCION LIMPEZA FINCA A CHARCA FORXAN RAMON GARCIA 

DECRETO 2013-

0664 

12/08/2013 

8:36 RESOLUCION ORDE EXECUCION LIMPEZA FINCA NOIS PROIEDADE OLEGARIO REIMONDEZ 

DECRETO 2013-

0663 

09/08/2013 

12:53 

Delegación matrimonio civil Ana J. Burundarena e Silvia P. Quintana en Ana Mª López 

Campoamor 

DECRETO 2013-

0662 

09/08/2013 

8:28 20130808 DECRETO APROBACION IBI 2013 

DECRETO 2013-

0661 

08/08/2013 

9:33 DECRETO CONCESION AUTORIZACION  CELEBRACION FESTAS DE SAN LOURENZO 2013 

DECRETO 2013-

0660 

02/08/2013 

13:15 

RESOLUCION ALCALDIA CONCESION LICENZA TENENCIA ANIMAIS PERIGOSOS FRANCISCO 

ORBAN PARAPAR 

DECRETO 2013-

0659 

02/08/2013 

10:08 Resolución de concesión do SAF Dependentes a Dna. CARMEN RIO DEAN 

DECRETO 2013-

0658 

01/08/2013 

14:10 

Resolución Alcaldía de 01/08/2013, exención IVTM (antigüidade) Segunda Pico García, 

matrícula C -5938-BCR. 

DECRETO 2013-

0657 

01/08/2013 

13:36 Resolución de concesión do SAF Dependentes a Dna. GRANADA EDROSA SANCHEZ 

DECRETO 2013- 01/08/2013 Decreto solicitude subvención para a realización de actividades dirixidas á xuventude durante 
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0656 13:35 o ano 2013 

DECRETO 2013-

0655 

01/08/2013 

13:34 Aprobación cargo ocupación vía pública con mesas xuño 2013 

DECRETO 2013-

0654 

01/08/2013 

13:31 Resolución de concesión do SAF Dependentes a Dna. JOSEFA LOPEZ DOVAL 

DECRETO 2013-

0653 

01/08/2013 

13:30 

Resolución Alcaldía de 01/08/2013, Exención IVTM (antigüidade) Jesús Fra Pico, matrícula C -

9804 - J. 

DECRETO 2013-

0652 

01/08/2013 

12:41 LICENCIA FRANCISCO FERNANDEZ 

DECRETO 2013-

0651 

01/08/2013 

12:40 

Resolución Alcaldía de 01/08/2013, Exención IVTM (minusvalía) Clara Rey Neira, matrícula LU-

0441- U. 

DECRETO 2013-

0650 

01/08/2013 

12:39 

Resolución Alcaldía de 01/08/2013, Exención IVTM (antigüidade) Mª Jesús Pereira Veiga, 

matrícula lu-6358- J. 

DECRETO 2013-

0649 

01/08/2013 

12:39 Ordenación pago Limpezas Gala, S.L. 

DECRETO 2013-

0648 

01/08/2013 

10:48 LICENCIA BAR INMOBILIARIA SAN BARTOLO 

DECRETO 2013-

0647 

01/08/2013 

10:48 

RESOLUCION DE ALACLDIA EN REF. A AUTORIZACION PARA CELEBRACION DE CONCERTO EN 

BAR A DARSENA O DIA 17/08/13 

DECRETO 2013-

0646 

01/08/2013 

10:47 

RESOLUCION DE ALCALDIA EN REF. A AUTORIZACION PARA FESTA EN BAR A DARSENA O DIA 

02/08/13 

DECRETO 2013-

0645 

01/08/2013 

10:47 

RESOLUCION DE ALCALDIA EN REF. A AUTORIZACION PARA CELEBRACION DE CONCERTO EN 

BAR A DARSENA O DIA 28/08/13 

DECRETO 2013-

0644 

01/08/2013 

10:46 

Resolución Alcaldía de 01/08/2013, Exención IVTM (minusvalía) Santiago Martínez Rio, 

matrícula 7781 HPW. 

DECRETO 2013-

0643 

01/08/2013 

10:42 

Resolución Alcaldía de 01/08/2013, Exención IVTM (minusvalía) Dosinda Jove Ferreiro, 

matrícula 8126 FHZ. 

DECRETO 2013-

0642 

31/07/2013 

18:28 LICENCIA C.P. ATASLAIA 8 

DECRETO 2013-

0641 

31/07/2013 

18:27 LICENCIA CARLOS FARFAN 

DECRETO 2013-

0640 

31/07/2013 

18:27 Solicitud Salón de Actos CENIMA 

DECRETO 2013-

0639 

31/07/2013 

18:27 RESOLUCION CAMBIO TITULAR TAXA LIXO POR BAIXA ALUGUER BEATRIZ TORRES 

DECRETO 2013-

0638 

31/07/2013 

18:27 LICENCIA MIGUEL MARTINEZ 

DECRETO 2013-

0637 

31/07/2013 

18:27 Aprobación cargo ocupación vía pública mesas maio 2013. 

DECRETO 2013-

0636 

31/07/2013 

18:27 Aprobación cargo ocupación vía pública vallas xuño 2013 

DECRETO 2013-

0635 

30/07/2013 

18:16 Aprobación Cargo ocupación vía pública vallas maio 2013 

DECRETO 2013-

0634 

30/07/2013 

18:16   
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DECRETO 2013-

0633 

30/07/2013 

13:58 

Resolución Alcaldía de 30/07/2013, Devolución IVTM 2013 Jorge Marful Fernández, matrícula 

LU-4842- N. 

DECRETO 2013-

0632 

30/07/2013 

13:58 

Resolución Alcaldía de 30/07/2013, Devolución IVTM 2013 Cosme Posada Moreda, matrícula 

LU-1794- T. 

DECRETO 2013-

0631 

30/07/2013 

13:58 

Resolución Alcaldía de 30/07/2013, Devolución IVTM 2013 Belén Becerra Pereira, matrícula O 

-2342-BS. 

DECRETO 2013-

0630 

30/07/2013 

13:58 

Resolución Alcaldía de 30/07/2013, Devolución IVTM 2013 Santiago Gruñeiro Rodríguez, 

matrícula LU-6652- M. 

DECRETO 2013-

0629 

30/07/2013 

11:09 

Resolución Alcaldía de 30/07/2013, Devolución IVTM 2013 Yolanda Paleo Balseiro, matrícula 

LU-4898- S. 

DECRETO 2013-

0628 

30/07/2013 

11:08 

Resolución Alcaldía de 30/07/2013, Devolución IVTM 2013 Enrique Granados Suárez, 

matrícula 6593 DJG. 

DECRETO 2013-

0627 

30/07/2013 

11:08 

Resolución Alcaldía, de 30/07/2013, Devolución IVTM 2013 Mª José Pérez Rodríguez, 

matrícula LU-6652- S. 

DECRETO 2013-

0626 

29/07/2013 

12:55 CONVOCATORIA PLENO 01/08/13 

DECRETO 2013-

0625 

29/07/2013 

10:36 Pago Fondo financiación pago a proveedores retención PIE xuño 2013. 

DECRETO 2013-

0624 

29/07/2013 

10:35 Aprobación pago nóminas xullo. 

DECRETO 2013-

0623 

26/07/2013 

12:39 LICENCIA JOSE RIBEIRA 

DECRETO 2013-

0622 

26/07/2013 

12:39 DECRETO AUTORIZACION CELEBRACION FESTAS DE MARZAN O DIA 17/08/13 

DECRETO 2013-

0621 

26/07/2013 

12:38 

DECRETO AUTORIZACION CELEBRACION FEIRA MULTISECTORIAL OS DIAS 22,23,24 E 25 DE 

AGOSTO NO PORTO DEPORTIVO DE FOZ 

DECRETO 2013-

0620 

26/07/2013 

12:37 LICENCIA COLEGIO MARTINEZ OTERO 

DECRETO 2013-

0619 

26/07/2013 

12:37 devoluccion fianza javier rodriguez 

DECRETO 2013-

0618 

26/07/2013 

12:37 LICENCIA MONTEJE GRUA TORRE 

DECRETO 2013-

0617 

26/07/2013 

12:18 RESOLUCION PAGO DEUDA LIXO LEONARDO CASERIO 

 

 

3.- APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2012.- Dáse conta do ditame 

emitido pola comisión informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, 

acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 19 de setembro de 2013, que no seu 

literal indica: 

“Dáse conta da proposta de alcaldía de data 18 de setembro de 2013 da aprobación da Conta Xeral 

do exercicio 2012 do Concello de Foz, co tenor seguinte: 
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PROPOSTA DE ALCALDÍA 

Vista a Conta Xeral do exercicio 2012 do Concello de Foz, xunto con toda a documentación anexa á 

mesma, elaborada segundo o disposto nos artigos 208 a 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das 

Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, no Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, así como na Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local, aprobada 

por Orde do Ministerio de Economía e Facenda 4041/2004, do 23 de novembro de 2004. 

Visto que a mesma foi ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 11 de xullo de 2013 , e 

foi exposta ao público para que puidesen presentarse reclamacións, reparos ou observacións durante o 

prazo marcado no artigo 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por 

Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sen que se presentase ningunha, segundo consta no 

certificado de Secretaría con data 18 de setembro de 2013. 

Tendo en conta que a Regra 102 da Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local, aprobada por 

Orde do Ministerio de Economía e Facenda 4041/2004, do 23 de novembro de 2004, no seu apartado 

cuarto sinala o seguinte: 

“A Aprobación da Conta Xeral é un acto esencial para a fiscalización desta polos órganos de control 

externo, que non require conformidade coas actuacións reflectidas nela, nin xera responsabilidade por 

razón das mesmas”. 

Visto o informe de Intervención emitido sobre a devandita Conta Xeral de data 8 de xullo de 2013, e o 

Ditame da Comisión Especial de Contas emitido con data 11 de xullo de 2013, de conformidade co 

disposto no artigo 22.2.e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, proponse 

ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos:  

PRIMEIRO.  Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2012 do Concello de Foz. 

SEGUNDO. Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a integra á 

fiscalización do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212.3 do Texto Refundido da 

Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

así como ao Consello de Contas de Galicia segundo o disposto no artigo 25.2 da Lei 6/1985, de 24 de 

xuño que regula o mesmo.- 

O Señor Alcalde expón que é necesario aprobar a Conta Xeral para que se leve a Pleno e se rinda ao 

Consello Consultivo.  

Tralo debate sométese a proposta de alcaldía da aprobación da Conta Xeral do exercicio 2012 do 

Concello de Foz, a votación ordinaria co resultado seguinte: 

 votos favorables:  3 PP e  1 Mixto-BNG 

 votos en contra: ningún 

 abstencións: 2 Unifoz e 2 PSOE 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 
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DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA PROPOSTA DA APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO EXERCICIO 2012 DO 

CONCELLO DE FOZ”.- 

O señor Alcalde manifesta que tralos trámites oportunos someteuse a información 

pública e é necesario a súa aprobación para envialo o Tribunal de Contas e o Consello 

de contas e así non nos ver prexudicados para a obtención de subvencións. Con carácter 

xeral hai un remanente líquido de tesourería de 132.175 Euros, que marca a tendencia 

en positivo. 

A portavoz do PSOE,  matiza que eles se absteñen porque non están de acordo e matiza, 

que claro que hai unha tendencia en positivo porque  a diferencia do goberno anterior 

que gastaba e facía inversións este goberno non fai nada, e aí esta o pobo para 

reafirmalo. 

O portavoz de UNIFOZ manifesta que legalmente son correctas pero politicamente  

habería que debater porque nos servizos como o SAF ou a limpeza de edificios non se 

está a levar correctamente, as partidas de persoal non estaría dotadas, polo que se 

absteñen. 

O portavoz do BLOQUE-MIXTO,  di que vota a favor porque realmente hai que render a 

conta, pero que no fondo non está de acordo coa mesma , porque se están a facer 

políticas de precariedade dos servizos. 

 Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: PP e BLOQUE-MIXTO 

- Votos en contra: 

- Abstencións: PSOE e UNIFOZ 

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 

CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA DE DATA 19/09/2013 RELFECTIDO ANTERIORMENTE, 

EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 
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5.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLO 

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión 

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

ordinaria celebrada o día 19 de setembro de 2013, que no seu literal indica: 

“Dáse conta da proposta de alcaldía de data 18 de setembro de 2013 da modificación da Ordenanza 

Fiscal reguladora do prezo público polo Servizo de Axuda no Fogar, co tenor seguinte: 

PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 

Aprobada inicialmente  a  Ordenanza Fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servizo de 

axuda no fogar en sesión plenaria de 30 de maio do presente ano e publicada no BOP de Lugo o 19 de 

xuño do 2013 durante30 dias hábiles sen constar reclamacións , considérase aprobada definitivamente 

trála publicación definitiva no Bop de Lugo o 13 de agosto de 2013. ,  

 

A orixe da  nova modificación prodúcese  polas  suxerencias recibidas pola Unidade de Inspección de 

Servicios Sociais Comunitarios  e Inclusión da Xunta de Galicia con entrada no rexistro deste Concello o 

6 de setembro do presente ano ( nº de rexistro 4533). 

 

Considerando a seguinte normativa aplicable ao caso: 

 

- Os artigos 17 a 19, 41 ao 47 e 127 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 

aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

- Os artigos 24 ao 27 da Lei 8/1989, de 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos. 

- Os artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 

- Lei 39/2006 de Promoción da Autonomía e Atención a Persoas en situación de Dependencia e sucesivas 

modificacións. 

- Orde de 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, de 4 de febreiro, polo que se 

regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do 

Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia, o procedemento para a elaboración do 

programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu 

financiamento na Comunidade Autónoma de Galicia.- 

- Ordenanza municipal Reguladora do Servizo de Axuda a Domicilio.-  

 

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

 

Primeiro.- Aprobar  a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do prezo público pola prestación 

do servizo de axuda no fogar, quedando redactados os artigos modificados da devandita Ordenanza co 

seguinte detalle: 

 

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE 

AXUDA NO FOGAR 

 

Artigo 3º. Obrigados ao pagamento. 

 

Estarán obrigados ao pagamento os usuarios do servizo municipal de axuda no fogar na contía que 

resulte de aplicación segundo o presente prezo público , tendo en conta que o pagamento é unha 

contribución ao custo do servizo recibido na modalidade de libre concurrencia e aos ingresos do usuario 

na modalidade de dependencia; (unha cousa é a concesión do servizo que, nos casos de dependencia 

dependerá da resolución de PIA e nos casos de libre concorrencia dependerá do baremo e dos requisitos 

que estableza o concello, e outra cousa é a contía que pagará o usuario que, nos casos de dependencia 

depende exclusivamente da capacidade económica e nos casos de libre concorrencia depende da 

porcentaxe que lle corresponda (según a súa capacidade económica) aplicada ao custo do servizo). 

 

Artigo 4º. Contía 
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A contía do servizo estará determinada por: 

a) Con carácter xeral polo prezo por hora do servizo prestado, na modalidade de libre 

concurrencia, que ascende a 11,10 euros máis a cota de IVE que corresponda en cada momento 

segundo a lexislación fiscal aplicable. 

b) Capacidade económica das persoas usuarias do servizo, na modalidade de dependencia, tendo 

en conta o establecido no artigo 17 da Orde de 22 de xaneiro de 2009 reguladora do Servizo de 

Axuda no Fogar para a Comunidade Autónoma de Galicia.  

 

En función destas circunstancias, o prezo do punto a) anterior aplicarase de acordo coas seguintes 

escalas conformadas segundo os requisitos dos artigos 61 e 62 do Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo 

que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento na Comunidade Autónoma de 

Galicia: 

 

1.- MODALIDADE DE LIBRE CONCORRENCIA 

 

Capacidade económica    (IPREM = 532,51€) Participación no custe do SAD básico 

Menor do 0,80 do IPREM 0 

Maior do 0,80 do IPREM e menor ou igual a 1,50 

IPREM 

Entre o 10% e o 30% 

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2 IPREM Entre o 20% e o 50% 

Maior de 2 e menor ou igual a 2,5 IPREM Entre o 40% e o 70% 

Maior de 2,5 Entre o 60% e o 90% 

 

Capacidade económica  Participación no custe do 

SAF libre concorrencia 

Menor do 0,80% do IPREM 0 

Maior do 0,80% IPREM e menor ou igual ó 100% 

IPREM 

 10%  

Maior do 100% IPREM e menor ou igual ó 125% 

IPREM 

 15%  

Maior do 125% IPREM e menor ou igual ó 150% 

IPREM 

20% 

Maior do 150% IPREM e menor ou igual ó 175% 30% 
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IPREM 

Maior do 175% IPREM e menor ou igual ó 200% 

IPREM 

40% 

Maior do 200% IPREM e menor ou igual ó 225% 

IPREM 

60% 

Maior do 225% IPREM e menor ou igual ó 250% 

IPREM 

70% 

Maior do 250% IPREM 90% 

 

Excepcionalmente en casos de desestruturación familiar e risco de exclusión social, de acordo coa 

valoración e proposta do traballador social mediante resolución motivada do órgano competente, 

poderase acordar a redución ou exención de pagamento.. 

 

 
2.- MODALIDADE DE ACCESO DIRECTO 

 
Grao I  Grao II  Grao III  

Nivel I  Nivel II  Nivel I  Nivel II  Nivel I  Nivel II  

Capacidade económica (referida ao 

IPREM)  

20 horas  30 horas  40 horas  55 horas  70 horas  90 horas  

Inferior ou igual ao 100% do IPREM 
(≤532,51€) 

0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  

Maior do 100% e menor ou igual ao 
115% do IPREM (532,52-612,39) 

4,52%  6,56%  8,59%  11,42%  14,47%  18,09%  

Maior do 115% e menor ou igual ao 
125% do IPREM (612,40-665,64) 

5,41%  7,84%  10,28%  13,66%  17,31%  21,64%  

Maior do 125% e menor ou igual ao 
150% do IPREM (665,65-798,77) 

5,55%  8,05%  10,54%  14,01%  17,76%  22,19%  

Maior do 150% e menor ou igual ao 
175% do IPREM (798,78-931,89) 

5,65%  8,19%  10,73%  14,26%  18,07%  22,59%  

Maior do 175% e menor ou igual ao 
200% do IPREM (931,90-1065,02) 

5,72%  8,30%  10,87%  14,45%  18,31%  22,89%  

Maior do 200 % e menor ou igual ao 
215% do IPREM (1065,03-1144,90) 

5,81%  8,42%  11,03%  14,66%  18,58%  23,23%  

Maior do 215 % e menor ou igual ao 
250% IPREM (1144,91-1331,28) 

6,03%  8,75%  11,46%  15,24%  19,31%  24,14%  

Maior do 250 % e menor ou igual ao 
300% IPREM (1331,29-1597,53) 

6,24%  9,05%  11,86%  15,76%  19,97%  24,97%  

Maior do 300 % e menor ou igual ao 
350% IPREM (1597,54-1863,79) 

6,42%  9,30%  12,19%  16,20%  20,53%  25,66%  

Maior do 350 % e menor ou igual ao 
400% IPREM (1863,80-2130,04) 

6,54%  9,48%  12,42%  16,51%  20,93%  26,16%  

Maior do 400 % e menor ou igual ao 
450% IPREM (2130,05-2396,30) 

6,63%  9,62%  12,60%  16,75%  21,22%  26,53%  

Maior do 450 % e menor ou igual ao 
500% IPREM (2396,31-2662,55) 

6,70%  9,72%  12,74%  16,93%  21,45%  26,82%  

Superior ó 500% do IPREM (≥2662,56) 6,76%  9,80%  12,84%  17,07%  21,63%  27,04%  

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

e a redacción dos artigos modificados da Ordenanza Fiscal, durante o prazo de trinta días hábiles, co 

fin de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren 
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oportunas. A devandita exposición ao público anunciarase por edicto no Boletín Oficial da Provincia, 

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

 

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

resolvendo as reclamacións que se presentasen e aprobará a redacción definitiva da ordenanza. No 

caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata 

entón provisional, sen necesidade de acordo plenario. 

 

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

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

provincia, sen que entren en vigor ata que se leve a cabo a publicación.- 

 

O señor Alcalde expón que se enviou aos servizos de inspección da Xunta de Galicia e que se 

modificaron os % que contiñan as Tablas. 

 

A Interventora municipal sinala que se enviou despois da súa aprobación porque ela non estaba e agora 

é necesaria a modificación. 

 

Tralo debate sométese a proposta de alcaldía da aprobación da modificación da Ordenanza Fiscal 

reguladora do prezo público polo Servizo de Axuda no Fogar, a votación ordinaria co resultado 

seguinte: 

 
 votos favorables: 2 Unifoz e 3 PP 

 votos en contra: ningún 

 abstencións: 1 Mixto-BNG e 2 PSOE 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO 

PÚBLICO POLO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR”.- 

O señor Alcalde manifesta que enviado o documento a inspección competente da Xunta 

de Galicia, é necesario esta modificación, así o entende o traballador Social a través do 

seu informe. 

A portavoz do PSOE  pola súa banda manifesta non entende porque tantas presas na súa 

aprobación cando agora se presenta esta modificación, tendo en conta que dende os 

servizos de intervención advertiron da necesariedade da súa aprobación, polo que se 

absteñen, xa que implicaría por outra banda unha vulneración da autonomía local, o ser 

un servizo de competencia do Concello, e ademais  para un usuario medio implicaría un 

aumento dun 50% no seu copago. 

O portavoz de UNIFOZ di que votan a favor, porque é necesario, tamén que despois de 

falar co Traballador Social entendese que aumentan os tramos e polo tanto non sería tan 

grande a subida nalgúns casos. Pero deixa claro que o servizo non se leva a cabo 

correctamente polo Concello xa que no mes de agosto non se cubriron baixas e os 

usuarios víronse afectados. 
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O portavoz do BLOQUE –MIXTO manifesta que non está de acordo porque se está a 

producir unha transferencia de competencias da Xunta os Concellos e deputacións, e é 

polo tanto un abandono, ademais de implicar unha subida de copago e unha 

precariedade no servizo. 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: PP e UNIFOZ 

- Votos en contra: 

- Abstencións: BLOQUE-MIXTO e PSOE 

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 

CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA DE DATA 19/09/2013 RELFECTIDO ANTERIORMENTE, 

EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

5.- CORRECCIÓN DE ERROS NA ORDENANZA MUNICIPAL DE UTILIZACIÓN ESPECIAL 

DA VÍA PÚBLICA DE XEITO TEMPORAL, MEDIANTE TERRAZAS, MÁQUINAS 

EXPENDEDORAS E INSTALACIÓNS DESMONTABLES.- Dáse conta do ditame emitido 

pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na 

súa sesión ordinaria celebrada o día 19 de setembro de 2013, que no seu literal indica: 

“Dáse conta da proposta de alcaldía de data 19 de setembro de 2013 da corrección de erros na 

ordenanza reflectida no epígrafe, co tenor seguinte: 

 

PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 

Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa municipal de Asuntos para o Pleno a 

rectificación de erros na Ordenanza reguladora da utilización especial da vía pública de xeito 

temporal, mediante terrazas de hostelería, máquinas automáticas expendedoras e instalacións 

desmontables. Marcando as pautas oportunas para que sexa dito órgano colexiado quen adopte unha 

proposta concreta que se levará a debate e resolución do Concello Pleno, trala súa aprobación 

provisional en sesión plenaria. 

Vistos os trámites de aprobación inicial e de información ao público, que non varía na súa 

sustantividade. 

Considerando a seguinte normativa aplicable o caso: 

-Artigo 105.2º da Lei 30/92, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento 

Administrativo Común. 

PROPOÑO: 
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Primeiro.- Aprobar as seguintes rectificacións de erros na Ordenanza reguladora da utilización 

especial da vía pública de xeito temporal, mediante terrazas de hostelería, máquinas automáticas 

expendedoras e instalacións desmontables. 

 

-ARTIGO 23.2º.-Materiais do mobiliario das terrazas. 

 

Onde di: 

… e que son referenciados para a súa identificación no Anexo II desta Ordenanza. 

 

Debe de dicir: 

… e que son referenciados para a súa identificación no Anexo I desta Ordenanza. 

 

-ARTIGO 24.- Prohibición. 

 

Onde di: 

… mobiliario diferente do referido no Anexo II desta Ordenanza. 

 

Debe de dicir: 

… mobiliario diferente do referido no Anexo I desta Ordenanza. 

 

-ARTIGO 40, párrafo quinto-a)-Solicitude. 

 

Onde di: 

…entre os relacionados no Anexo II da presente Ordenanza. 

 

Debe de dicir: 

… entre os relacionados no Anexo I da presente Ordenanza. 

 

Segundo.- Publicar no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Edictos deste Concello dita 

rectificación de erros na Ordenanza reguladora da utilización especial da vía pública de xeito 

temporal, mediante terrazas de hostelería, máquinas automáticas expendedoras e instalacións 

desmontables.- 

 

O Señor Alcalde expón que só sería unha corrección de onde pon  Anexo II debería de ser  Anexo I. 

 

Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta de Alcaldía anteriormente transcrita a votación 

ordinaria,  co resultado seguinte:  

 

. Votos a favor: todos os grupos presentes 

.  Votos en contra: ningún 

. Abstencións: ningunha 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACION DA CORRECCIÓN DE ERROS NA ORDENAZA MUNICIPAL REGULADORA DA 

UTILIZACION ESPECIAL DA VIA PUBLICA DE XEITO TEMPORAL, MEDIANTE TERRAZAS 

DE HOSTELERIA, MAQUINAS  AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS E INSTALACIÓNS 

DESMONTABLES”.- 

 

O Señor Alcalde manifesta que no Pleno anterior se fixeron modificacións e polo tanto 

para acadar un consenso. 

A portavoz do PSOE manifesta que son meros erros materias e polo tanto sen maior 

transcendencia, que votan a favor, aínda que no seu día non estaban de acordo con ela. 
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Os portavoces de UNIFOZ E BLOQUE –MIXTO votan a favor . 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria e, por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as 

asistentes, queda proclamado o seguinte ACORDO: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 19/09/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

6.- CALENDARIO LABORAL 2014.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 19 de setembro de 2013, que no seu literal indica: 

“Dáse conta da proposta de Alcaldía de data 19 de setembro de 2013 referente ao calendario laboral 

para o ano 2014, co tenor seguinte: 

PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 

Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa municipal de asuntos para o Pleno para 

establecer dous días festivos que lle corresponden o Concello dentro do calendario laboral 2014. 

Marcando as pautas oportunas para que sexa dito órgano colexiado quen adopte unha proposta concreta 

que se levará a debate e resolución do Concello en Pleno. 

Visto a solicitude recibida da Xunta de Galicia. 

Considerando a seguinte normativa aplicable o caso: 

-Decreto 127/2013, do 1 de agosto polo que se determina o calendario laboral na comunidade autónoma 

de Galicia e instrucións da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social. 

 

PROPOÑO: 

 

Primeiro.- Aprobar os días festivos no Concello de Foz: 

 

-16 de xullo do ano 2014. Festividade do Carme. 

-4 de marzo do ano 2014. Martes de Carnaval. 

 

Segundo.- Comunicar á Xunta de Galicia as festividades locais aprobada.- 
 

O Señor Alcalde expón que tamén hai a opción do día once de agosto de 2014, que sería o luns 

despois da festividade de San Lorenzo e o de sábado de carnaval, pero esta última data sería unha boa 

opción para os veciños da vila porque poderían aproveitar para os preparativos do domingo de 

carnaval, pero o comercio veríase prexudicado. 

 
Don Xaime Cancio Rodríguez parécelle positivo o sábado de carnaval pero os prexudicados tamén 

serían os que o sábado non traballan. 

 

Dona Rosa María Pérez Gradaille e Dona Ana Isabel Villarino Alonso estarían de acordo co sábado 

de carnaval porque é o día grande. 

 

Don Xan Carlos González Basanta está de cordo coas datas propostas. 

 

Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta de Alcaldía anteriormente transcrita a votación 

ordinaria,  co resultado seguinte:  
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. Votos a favor: 3 PP e 1 Mixto-BNG 

.  Votos en contra: ningún 

. Abstencións:2 Unifoz e 2 PSOE 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACION DOS DOUS FESTIVOS LOCAIS DO CONCELLO DE FOZ PARA O ANO 201,  (4 

de marzo de 2014: Martes de Carnaval e 16 de xullo de 2014: Festividade do Carme).- 

 

O Señor Alcalde abre o debate. 

 

A portavoz do PSOE expón que eles propoñen despois de falar con veciños o día 11 de 

agosto luns despois do San lourenzo, despois de falar con varios veciños 

 

O portavoz de UNIFOZ, propón o sábado de carnaval porque así se verían beneficiados 

os traballadores do Concello. 

 

O portavoz do BLOQUE-MIXTO mantense na postura da Comisión. 

 

O Señor Alcalde manifesta que están de acordo coa proposta do PSOE, pero non coa de 

UNIFOZ porque perxudica o comercio. 

 

O portavoz de UNIFOZ manifesta que os beneficiarios do carnaval non son os foráneos 

senón a xente do pobo. 

 

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: MIXTO-BLOQUE e UNIFOZ 

- Abstencións:  

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 19/09/2013 REFLECTIDO 

ANTERIORMENTE, SUSTITUÍNDO O DÍA DE MARTES DE CARNVAL POLO DÍA DE 11 DE 

AGOSTO DE 2014. 

 
7.- ALEGACIÓN PRESENTADA A ORDENANZA REGULADORA DO USO E 

APROVEITAMENTO ESPECIAL DE VÍAS PÚBLICAS E ESPAZOS DE TITULARIDADE 

MUNICIPAL.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de 
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Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 19 de 

setembro de 2013, que no seu literal indica: 

“Dáse conta da proposta de Alcaldía de data 19 de setembro de 2013 referente á alegación presentada á 

ordenanza reflectida no epígrafe, co tenor seguinte: 

 

PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 

Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa municipal de asuntos para o Pleno a 

alegación presentada á Ordenanza aprobada pola Mancomunidade dos Concellos da Mariña Luguesa 

reguladora do uso e aproveitamento especial de vías públicas e espazos de titularidade municipal. 

 

Marcando as pautas oportunas para que sexa dito órgano colexiado quen adopte unha proposta concreta 

que se levará a debate e resolución do Concello en Pleno. 

 

Visto o informe recibido da Mancomunidade de Concellos da Mariña Luguesa. 

 

PROPOÑO: 

 

Primeiro.- Aprobar a contestación recibida, a través de informe, da Mancomunidade á alegación 

presentada pola Confederación Galega de Empresarios da Madeira á Ordenanza aprobada pola 

Mancomunidade dos Concellos da Mariña Luguesa reguladora do uso e aproveitamento especial das 

vías públicas e espazos de titularidade municipal do Concello de Foz. 
 

Segundo.- Notificar á Mancomunidade dos Concellos da Mariña Luguesa o acordo adoptado.- 

 

O Señor Alcalde expón que a contestación en negativo a alegación farase por todos os Concellos da 

Mancomunidade, solicitado previamente informe do Secretario da Mancomunidade sobre a legalidade 

da contestación, que é o que se trae a Comisión para dictaminar. 

 

Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta de Alcaldía anteriormente transcrita a votación 

ordinaria,  co resultado seguinte:  

 

. Votos a favor: 2 Unifoz,1Mixto-BNG, 3 PP 

.  Votos en contra: ningún 

. Abstencións: 2 PSOE 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACION DA ALEGACIÓN PRESENTADA Á ORDENANZA REGULADORA DO USO E 

APROVEITAMENTO ESPECIAL DE VÍAS PÚBLICAS E ESPAZOS DE TITULARIDADE 

MUNICIPAL”.- 

 

O Señor Alcalde manifesta que por parte da Mancomunidade intentase ofrecer unha 

resposta conxunta polos Concellos da mesma e para iso se pide informe os seus servizos 

xurídicos, sendo un sector moi importante na Comarca. 

 

A portavoz do PSOE manifesta que se absteñen porque no seu día non estaban de acordo 

porque afectaría a un sector moi importante, sobre todo porque afecta a moitos postos 

de traballo na Comarca. E polo tanto a imposición de avais para as empresas afectaría o 

sector. 

 

Os portavoces de UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO, votan a favor. 
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O señor Alcalde manifesta que se celebrou unha reunión cos madeireiros no Cinema e o 

aval será conxunto.  

 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: PP,UNIFOZ,BLOQUE-MIXTO 

- Votos en contra: 

- Abstencións: PSOE 

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 19/09/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

8.- PROPOSTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO NOVO TRÁMITE DE INFORMACIÓN 

AO PÚBLICO DA ADAPTACIÓN DO PXOM DE FOZ Á NORMATIVA VIXENTE.- Dáse 

conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos 

Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 19 de setembro 

de 2013, que no seu literal indica: 

“A proposta do señor Alcalde-Presidente, don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,   e trala oportuna 

declaración de urxencia acadada por unanimidade dos oito señores/as concelleiros/as asistentes, ao 

abeiro do establecido no artigo 91.4 do ROF aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de 

novembro, en relación ao que se establece no artigo 138 do mesmo corpo regulamentario, éntrase no 

despacho da seguinte:  

PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 

 Por esta Alcaldía  sometese a estudio da Comisión informativa municipal de asuntos para o Pleno para 

a aprobación de novo trámite de información pública da adaptación do PXOM de Foz a normativa 

vixente.  Marcando as pautas oportunas para que sexa dito órgano colexiado quen adopte unha proposta 

concreta que se levará a debate e resolución do Concello en Pleno, trala súa aprobación inicial en sesión 

plenaria e anteriores trámites de información pública. 

Vistos os informes emitidos e a tramitación seguida ata a data actual. 

Considerando a seguinte normativa aplicable o caso: 

-Artigo 85 Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
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Galicia. 

PROPOÑO: 

 

Primeiro.- Aprobar de novo trámite de información ao público da adaptación do PXOM de Foz a 

normativa vixente elaborado polo redactor Oficina de Planeamento S.A.. 

 

Segundo.- Públicar a información ao público por un prazo de dous meses, no Tablón de edictos do 

Concello, no Boletín Oficial de Galicia, e en dous periódicos de maior difusión da Provincia, dar 

audiencia polo mesmo prazo de dous meses aos Concellos limítrofes,  e solicitar os informes sectoriais 

pertinentes.- 

O señor Alcalde expón que sometido xa a Xunta de portavoces a aprobación da exposición o público de 

acordo coas recomendacións que fixeron na exposición que fixo a Oficina de Planeamento, destacando 

que todos os grupos políticos tiveron a oportunidade de velo cos técnicos municipais. E agora o que se 

quere e que tódolos veciños o poidan valorar, para a defensa dos seus intereses e procedan a presentar 

novas alegacións. 

 

Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta anteriormente transcrita a votación ordinaria,  co 

resultado seguinte:  

 

. Votos a favor: 3 PP e 2 Unifoz 

.  Votos en contra: ningún 

. Abstencións: 2 PSOE e 1 Mixto-BNG 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DE: 

 

PRIMEIRO.- NOVO TRÁMITE DE INFORMACIÓN AO PÚBLICO DA ADAPTACIÓN DO PXOM 

DE FOZ Á NORMATIVA VIXENTE ELABORADO POLO REDACTOR DA OFICINA DE 

PLANEAMENTO S.A.- 

 

SEGUNDO.- PÚBLICAR A INFORMACIÓN AO PÚBLICO POR UN PRAZO DE DOUS MESES, 

NO TABLÓN DE EDICTOS DO CONCELLO, NO BOLETÍN OFICIAL DE GALICIA, E EN DOUS 

PERIÓDICOS DE MAIOR DIFUSIÓN DA PROVINCIA, DAR AUDIENCIA POLO MESMO 

PRAZO DE DOUS MESES AOS CONCELLOS LIMÍTROFES,  E SOLICITAR OS INFORMES 

SECTORIAIS PERTINENTES”.- 

 

O Señor Alcalde expón que se reinician os trámites para a aprobación do Plan xeral, que 

foi aprobado inicialmente no ano 2007, porque nun Concello como Foz e tendo en conta 

o contrato subscrito coa Oficina de Planeamento, os grupos de traballo creados, así 

como o seu finanzamento, despois das conversas mantidas coa Xunta de Galicia para a 
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súa viabilidade. Polo que se somete a novo información pública trala adaptación 

normativa que se tivo que levar a cabo. 

A portavoz do PSOE manifesta que non sendo legalmente unha nova exposición ao 

público, si é verdade que se levaron importantes modificacións lexislativas. Así como 

os recursos públicos que se están a investir na súa tramitación.  

O portavoz de UNIFOZ manifesta que xa que se mencionou o traballo dos grupos de 

traballo se teñan en conta, e tamén considera necesario que se expoña o público porque 

seria moi beneficioso para os veciños. 

O portavoz do BLOQUE-MIXTO está de acordo coa exposición ao público pero expón que 

o urbanismo de Foz foi agresivo é a carta, incluso dando licencias en solo rústico, sen 

ter en conta os espazos públicos, etc.  

O señor Alcalde matiza que esta nova exposición ao público permitiría aos veciños 

coñecer como quedaría o estado das súas fincas. 

A portavoz do PSOE, responde ao BNG e di que non sendo legalmente necesario se o ven 

conveniente. 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria e, por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as 

asistentes, queda proclamado o seguinte ACORDO: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 19/09/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

9.- PROPOSTA DE ALCALDÍA Á APROBACIÓN DA CONTESTACIÓN ÁS ALEGACIÓNS 

PRESENTADAS DURANTE O PRAZO DE INFORMACIÓN PÚBLICA, PUBLICADO NO 

DOGA DE DATAS DE 3 DE MAIO DE 2007 E DE 28 DE OUTUBRO DE 2009.- Dáse conta do 

ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de 

Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 19 de setembro de 2013, que no 

seu literal indica: 

“A proposta do señor Alcalde-Presidente, don JAVIER JORGE CASTIÑEIRA,  e trala oportuna 

declaración de urxencia acadada por unanimidade dos oito señores/as concelleiros/as asistentes, ao 

abeiro do establecido no artigo 91.4 do ROF aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
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novembro, en relación ao que se establece no artigo 138 do mesmo corpo regulamentario, éntrase no 

despacho da seguinte: 

PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 Por esta Alcaldía sometese a estudio a Comisión informativa municipal de asuntos para o Pleno para a 

aprobación así como a aprobación da contestación as alegacións presentadas durante o prazo de 

información pública, publicado no DOGA de datas de 3 de maio de 2007 e  de 28 de Outubro de 2009. 

Marcando as pautas oportunas para que sexa dito órgano colexiado quen adopte unha proposta concreta 

que se levará a debate e resolución do Concello en Pleno, trala súa aprobación en sesión plenaria. 

Vistos os informes emitidos e a tramitación seguida ata a data actual. 

Considerando a seguinte normativa aplicable o caso: 

-Artigo 85 Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia. 

PROPOÑO: 

A Aprobación da contestación as alegacións presentadas durante o prazo de información pública, 

publicado no DOGA de datas de 3 de maio de 2007 e  de 28 de Outubro de 2009.- 

 

O señor Alcalde expón que a reposta as alegacións que se fixeron no ano 2007, que superaban as mil 

cincocentas, e as máis de cen que se fixeron tralo trámite de información ambiental, moitas das 

alegacións xa van contestadas no documento adaptado. 

 

Dona Rosa María Pérez Gradaílle,  non entende que primeiro se aprobe a exposición ao público e 

despois a contestación as alegacións, xa que debería de ser o revés.  

 

O Señor Alcalde responde que é por recomendación da Oficina de Planeamento. 

 

 Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta anteriormente transcrita a votación ordinaria,  co 

resultado seguinte:  

 

. Votos a favor: 3 PP 

.  Votos en contra: ningún 

. Abstencións:  2 Unifoz, 2 PSOE e 1 Mixto-BNG 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA CONTESTACIÓN AS ALEGACIÓNS PRESENTADAS DURANTE O PRAZO 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA, PUBLICADO NO DOGA DE DATAS DE 3 DE MAIO DE 2007 E  

DE 28 DE OUTUBRO DE 2009”.- 

O Señor Alcalde manifesta que a contestación foi elaborada polo empresa Oficina de 

Planeamento,aínda que se expoña novamente o público. 

A portavoz do PSOE non entende esta proposta de información pública, aínda que 

entende que é imposible para a Corporación contestalas unha por unha, si é necesario 

contestar. Tamén dúbida de que a maioría absoluta sexa necesaria. 
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O portavoz de UNIFOZ considera necesario que se contesten as alegacións pero tamén 

que se debería de facer unha por unha, pero dúbida da maioría absoluta para a 

aprobación 

O portavoz do BLOQUE- MIXTO considera que tamén é necesario a contestación 

individual pero esta aprobación  entende que sería a que se de resposta pero non o fondo 

do asunto. 

O portavoz de UNIFOZ pide a Secretaria de que aclare a maioría. 

A Secretaria responde que a tramitación do Plan Xeral esixe maioría absoluta do Pleno 

nas distintas fases. 

O portavoz de UNIFOZ e PSOE votan a favor pero matizando que votan a favor da 

contestación pero non da o seu contido e sentido, só que se traslado os veciños 

 Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: PP ,PSOE e UNIFOZ 

- Votos en contra: BLOQUE-MIXTO 

- Abstencións:  

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 19/09/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

10.- MOCIÓN DO BNG SOBRE A CONSTRUCCIÓN DUNHA RESIDENCIA E DUN CENTRO 

DE DÍA EN FOZ.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente 

de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 19 

de setembro de 2013, que no seu literal indica: 

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, 

XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte: 

 

MOCIÓN SOBRE A CONSTRUCIÓN DUNHA RESIDENCIA E DUN CENTRO DE DÍA EN 

FOZ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O 27/03/2008 os tres grupos políticos da Corporación Municipal de Foz (PSOE, PP e BNG) acordaron 

solicitar da Xunta de Galiza unha Residencia de Anciáns para Foz que contase cun Centro de Día, 

facendo as xestións oportunas ao mesmo tempo para conseguir que o Padroado do Asilo de Foz cedese os 

terreos necesarios. 

Vicepresidencia da Xunta de Galiza comprometeuse en agosto de 2008 a construír dita Residencia con 

Centro de Día a través das declaracións do Vicepresidente da Xunta de Galiza unha vez que os terreos 

estiveran a disposición da Xunta (Voz de Galicia, 21 de agosto de 2008). Dita intención vese ratificada en 

escrito da Unidade Técnica de Obras de Proxectos do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 

Benestar (nº de rexistro 1586) contestando ao ofrecemento dos terreos por parte do Concello relacionando 

as características que deberían reunir. 

O 15/10/2008 o Padroado do Asilo acordou por unanimidade ceder 4.000 metros cadrados de terreo 

nunha finca anexa ao edificio do Asilo para que a Xunta construíra alí unha nova Residencia de Terceira 

Idade con Centro de Día incluído (Centro Residencial de Día). Estes terreos foron postos a disposición da 

Xunta, con toda a documentación precisa, polo Concello de Foz. 

O día 28/05/2009 a Corporación Municipal de Foz, por unanimidade dos tres grupos, acorda “instar á 

Xunta de Galiza á construción no prazo máis breve posíbel dunha Residencia de Terceira Idade con 

Centro de Día, como estaba previsto á raíz dos acordos entre a Consellería de Vicepresidencia e o 

Concello de Foz. Que a Residencia teña capacidade para 100 persoas como mínimo e o Centro de Día 

para 50 como mínimo tal e como estaba programado e comprometido. Que a súa apertura non se demore 

máis alá dos 3 anos desde a data actual”. 

O Concello de Foz é o segundo en poboación da Mariña despois de Viveiro sendo ao día de hoxe o único 

que non conta con Centro de Día nin con unha Residencia públicos que cumpra con todos os requisitos 

técnicos e dotacionais axeitados aos tempos modernos. Incluso poboacións da Comarca da Mariña con 

menos peoso poboacional contan actualmente con Centro de Día e/ou Residencia. 

No Concello de Foz están censados ao redor de 2.300 maiores de 65 anos, o Concello está adherido ao 

Consorcio e os terreos que ofrecen no contorno do actual asilo teñen a cualificación de solo dotacional 

tanto no Plan Xeral de Ordenación Municipal en trámite como nas Normas Subsidiarias. 

Ao día de hoxe, non se sabe cales son as verdadeiras intencións da actual Xunta de Galiza respecto da 

construción deste Centro Residencial con Centro de Día, sendo urxente e máis necesaria que nunca. A 

única realidade é que existe un anteproxecto e o compromiso de realizar o proxecto da obra antes de 

rematar o ano pero do que nada se sabe. 

 

Por todos estes motivos, o BNG presenta os seguintes ACORDOS para a súa aprobación en Pleno: 

 

1) Instar á Xunta de Galiza a realizar a construción dunha Residencia de Terceira Idade con 

maior capacidade da proposta inicial de 40 persoas e dotada de Centro de Día para outras 

40 persoas. 

 

2) Instar ao Goberno Galego da Xunta de Galiza a incluír unha partida nos Orzamentos 

autonómicos do 2014 que garanta o inicio das obras nesa anualidade e o seu remate no ano 

seguinte. 

 

3) Trasladar estes acordos aos grupos políticos do Parlamento Galego, á Xefatura Territorial 

de Lugo e á Xunta de Galiza.- 

 

Don Xan Carlos González Basanta, ratifica que a moción presentada é a que se fixo en épocas 

anteriores, para que nos orzamentos da xunta para o ano 2014 se meta a partida pertinente para que as 

obras comecen canto antes e ademais para o que as prazas ofertadas sexan polo menos de oitenta como 

pasa en Cervo. 

O señor Alcalde contesta que hai compromiso da Xunta de Galicia para que nos orzamentos do ano 2014 

se destine partida para a construcción da residencia, é así poderíase licitar no verán do ano 2014, para 

poder comezar as obras nese mesmo ano, pero que non se pode ampliar a oferta de prazas porque o 

proxecto pararíase xa que habería que facer un Anxo a Residencia de Centro de día. 

Dona Rosa María Pérez Gradaílle di que as prazas son insuficientes para un Concello coma o de Foz. 
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Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a 

votación ordinaria,  co resultado seguinte:  

 

. Votos a favor: 1Mixto-BNG, 2 Unifoz e 2 PSOE 

.  Votos en contra: ningún 

. Abstencións: 3 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 SOBRE A CONSTRUCIÓN 

DUNHA RESIDENCIA E DUN CENTRO DE DÍA EN FOZ”.- 

O Portavoz do BLOQUE MIXTO, recorda que sempre se trae a Pleno nestas datas para que 

se leve a cabo e incluso que se aumente a capacidade. 

A portavoz do PSOE tamén esta de acordo coa súa ampliación, considerando insuficiente 

tamén a oferta de prazas, e que debería de ter en conta as ofertas que se fan dende outras 

institucións como a Deputación de Lugo. 

O portavoz de UNIFOZ tamén considera necesario que se contemplaran máis prazas, e 

quere que leve a cabo a residencia non que se prometa e non se faga. 

O Señor Alcalde, manifesta que se está redactando o proxecto por un equipo de Viveiro, 

para a ampliación das prazas retrasaría a súa adxudicación. 

O Alcalde matiza que por orde do Presidente e Vicepresidente da Deputación non se 

recibe nada en Foz. 

O Portavoz do BLOQUE MIXTO pide que conste en acta a protesta de que o Alcalde di 

que o Presidente e Vicepresidente da Deputación teñen orde expresa de non o recibilo. 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: BLOQUE-MIXTO,UNIFOZ e PSOE 

- Votos en contra:  

- Abstencións: PP 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 19/09/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 
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11.- MOCIÓN DO BNG PARA QUE SE TOMEN AS MEDIDAS NECESARIAS PARA PALIAR 

OS DANOS CAUSADOS POLA VAGA DE LUMES E SE POÑA EN MARCHA UNHA NOVA 

POLÍTICA CONTRA OS INCENDIOS.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 19 de setembro de 2013, que no seu literal indica: 

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, 

XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte: 

 

MOCIÓN PARA QUE SE TOMEN AS MEDIDAS NECESARIAS PARA PALIAR OS DANOS 

CAUSADOS POLA VAGA DE LUMES E SE POÑA EN MARCHA UNHA NOVA POLITICA 

CONTRA OS INCENDIOS 

 

Os incendios forestais son froito de décadas de políticas de fomento do abandono das actividades agrarias 

e gandeiras tradicionais, da especialización da Galiza en cultivos forestais de crecemento rápido, cuns 

montes en moitos casos en estado de abandono, de caos urbanístico e falta de ordenación de territorio e de 

despoboamento progresivo do noso medio rural. 

A política forestal e agrogandeira do PP non só é destrutiva coas potencialidades do agro galego, ao 

expandir a desertización e abandono de amplas zonas do territorio e tamén permitir a introdución de 

masas forestais con especies pirófitas (como o piñeiro e o eucalipto) en zonas próximas aos asentamentos 

de poboación, senón que ademais contribúe a alimentar os factores que propician os incendios forestais. 

Ao longo de moitos anos, os sucesivos gobernos do PP destinaron inxentes fondos económicos a 

subvencionar o abandono da actividade agraria, co que moitas comarcas do país ficaron desertas e o seu 

territorio, ao carecer de actividade agraria, abandonado ao mato, sen un mínimo cultivo e propiciando con 

iso a propagación explosiva de incendios forestais. O mapa das zonas máis afectadas polos incendios dá 

proba diso, a incidencia dos lumes é moito menor nas comarcas onde a actividade agraria mantén unha 

presenza relevante, co que esta política de incentivos para cesar no traballo no agro aumentou gravemente 

o risco e proliferación de incendios forestais en amplas zonas do país. 

O actual Goberno galego acometeu medidas que agravaron a desprotección do territorio e das persoas 

ante a ameaza dos incendios forestais. 

Por unha banda promoveu medidas lexislativas consistentes na eliminación ou redución considerábel das 

distancias de separación das plantacións forestais aos núcleos rurais, na autorización de novo das 

plantacións de masas continúas de especies pirófitas, na supresión de faixas de especies frondosas que 

actuaban de corta lumes, ou na eliminación de medidas que pretendían implicar á poboación na xestión e 

defensa do monte, como son a desaparición do voluntariado do monte ou das axudas para brigadas de 

prevención das propias comunidades de montes, entre outras. 

Por outra banda, os recortes indiscriminados aplicados polo PP desde 2009 tamén afectan de cheo a un 

dispositivo de emerxencias e seguridade, como é o da loita contra o lume, que retornou a un nivel de 

recursos similiar ao de hai unha década, agravado por unha nefasta xestión administrativa que demorou o 

seu desenvolvemento até moi avanzada a época de alto risco, así como a case total eliminación de 

actuacións preventivas básicas, e finalmente, retomou un modelo de dispositivo fracasado, con regreso de 

brigadas municipais, sen unhas mínimas esixencias profesionais e que favorecen a fragmentación do 

mando único do dispositivo. 

O monte volve a estar desprotexido, o PP teima en políticas que arredan a poboación do rural da xestión e 

a implicación vital e económica co monte, e que favorecen un modelo produtivo intensivo sen ter en 

conta unha mínima ordenación dos cultivos. Como resultado, hai máis combustíbel nos montes e terras de 

cultivo que nunca, hai máis perigo preto dos núcleos poboados polo abandono fomentado das terras 

agrarias que circundan os núcleos de poboación e mesmo por conceder de novo axudas públicas á 

forestación de terras agrarias a menor distancia dos asentamentos rurais. 

Á vista disto, non cabe parapetarse exclusivamente no proceder delitivo de pirómanos e incendiarios. A 

investigación e persecución dos autores dos incendios é inescusábel e tamén prioritaria, mais tamén o son 

a adopción de políticas e medidas que preveñan e minimicen os efectos dos incendios forestais. A política 

contra os lumes forestais do goberno do PP baséase exclusivamente en apagar lumes, mesmo de xeito 
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deficiente dadas as restricións orzamentarias aplicadas aos servizos de extinción, tamén a causa dunha 

falsa austeridade que se emprega para afogar o financiamento de servizos públicos básicos ao tempo que 

se prodiga en rescatar con fondos públicos á banca. Non hai política forestal preventiva, planificación de 

cultivos, ordenación territorial, colaboración coa veciñanza do medio rural para vixiar e protexer o monte, 

hai unha fuxida e un desenfoque dos problemas reais do monte e do medio rural, cinguindo a loita contra 

os lumes forestais a unha cuestión de orde pública, o que, sen dúbida, fará que persistan os incendios 

forestais como unha enfermidade crónica para Galiza. 

 

Por todo o dito, propomos ao Pleno a adopción dos seguintes 

 

ACORDOS 

 

1º.- Dirixirse a Xunta de Galiza para revisar de xeito inmediato o dispositivo de defensa contra 

incendios forestais e que, conxuntamente co goberno do Estado, implemente de maneira urxente as 

medidas necesarias dirixidas a paliar os danos causados pola vaga de lumes e contribuír a súa 

extinción. 

 

2º.- Dirixirse a Xunta de Galiza para que implemente as medidas necesarias para a recuperación do 

monte afectado pola vaga de incendios e para poñer en marcha unha nova política que teña como 

eixos: 

-Unha nova política forestal, orientada á ordenación dos espazos forestais facéndoos 

compatíbeis con outras actividades agrarias, á diversificación de especies e á diversificación 

de aproveitamentos económicos dos montes. 

-O impulso dunha política preventiva contra os incendios forestais, eliminando os 

incentivos á forestación de terras agrarias e ampliando as zonas de protección dos núcleos 

rurais, adoptando as medidas precisas para asegurar un cumprimento rigoroso da limpeza 

da biomasa forestal nestas zonas. 

-Unha nova política que permita operar na propiedade das terras agrarias e forestais 

favorecendo a mobilidade e fórmulas de explotación colectiva. 

-Unha política de intervención no medio rural que pule pola reactivación socioeconómica 

da actividade agraria e corrixa a tendencia ao progresivo despoboamento. 

-A renuncia á política de recortes orzamentarios en servizos públicos básicos como da 

prevención e extinción de incendios forestais, asegurando recursos para poder acometer 

tanto un dispositivo axeitado como despregar accións preventivas no monte no marco 

dunha nova política forestal. 

-Unha maior tecnificación e profesionalización dos servizos de prevención e extincións de 

lumes. 

 

3º.- Solicitar da Xunta de Galiza a que, en colaboración co Goberno central, poña en marcha un 

programa de axudas para paliar os danos ocasionados polos incendios forestais na vaga de agosto 

de 2013, consitente en: 

 

-Restablecemento de infraestruturas públicas e privadas afectadas (viarias, canalizacións 

hidráulicas, tendidos eléctricos, de telecomunicacións, etc.). 

-Reposición de cultivos, instalacións e infraestruturas agrarias afectadas polo lume. 

-Reparación de vivendas e construcións auxiliares afectadas. 

-Actuacións de protección do solo queimando, para paliar os efectos da erosión e prever o 

arrastre de terreo vexetal aos sistemas fluviais e marítimos.- 

 

Don Xan Carlos González Basanta, expón que os recortes da Xunta de Galiza se están a a facer patentes, 

ademais da pouca política agraria que están a facer por parte da Xunta polo que é necesario un cambio 

de mentalidade na xente. 

 

O Señor Alcalde, contesta que os medios funcionaron e que hai que facer fincapé no comportamento da 

xente. 

 

 Don Xan Carlos González Basanta, non está de acordo con que os medios funcionaran. 
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Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a 

votación ordinaria,  co resultado seguinte:  

 

. Votos a favor: 1 Mixto-BNG, 2 Unifoz e 2 PSOE 

.  Votos en contra: ningún 

. Abstencións: 3 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 PARA QUE SE TOMEN AS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA PALIAR OS DANOS CAUSADOS POLA VAGA DE LUMES E SE 

POÑA EN MARCHA UNHA NOVA POLITICA CONTRA OS INCENDIOS”.- 

 

O portavoz do MIXTO-BNG manifesta que foron insuficientes os medios que se 

destinaron a esta labor, e polo tanto, visto o ocorrido nos últimos meses, presentase esta 

moción. 

A portavoz do PSOE manifesta que está de acordo coa moción. 

O portavoz de UNIFOZ, manifesta o seu apoio a moción. 

O señor Alcalde  manifesta que os medios foron suficientes e manteñen o seu voto. 

 Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: BLOQUE-MIXTO, PSOE, UNIFOZ 

- Votos en contra: PP 

- Abstencións:   

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 19/09/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

12.- MOCIÓN DO BNG PARA PEDIR AO PARTIDO POPULAR A DESTITUCIÓN DO 

ALCALDE DE BARALLA DE TODOS OS SEUS CARGOS PÚBLICOS.- Dáse conta do ditame 

emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, 

acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 19 de setembro de 2013, que no seu 

literal indica: 
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“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, 

XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte: 

 

MOCIÓN PARA PEDIR AO PARTIDO POPULAR A DESTITUCIÓN DO ALCALDE DE BARALLA 

DE TODOS OS SEUS CARGOS PÚBLICOS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

As declaración realizadas polo alcalde de Baralla e deputado do Grupo Provincial Popular, Manuel 

González Capón, nas que xustifica as mortes do franquismo afirmando que “os que foron condenados a 

morte será porque o merecían”, son unha auténtica barbaridade e un ataque as vítimas do franquismo, 

que só na provincia de Lugo superan as 3.000 persoas. 

O apoio ao xenocidio que representou o franquismo é totalmente contrario aos principios democráticos 

dunha sociedade como a actual, ademais de atacar principios morais básicos como a defensa da vida ou 

a condena á violencia. 

A gravidade das afirmacións feitas polo rexedor municipal e deputado provincial exceden do ámbito 

político e rozan a ilegalidade ao ser contrarias ao establecido na lexislación vixente, en particular, na 

Lei da Memoria Histórica. 

Por todo o exposto, 

 

SOLICÍTASE: 

1.- Instar ao Presidente do Partido Popular de Galiza, Alberto Núñez Feijoo, e ao Presidente do 

Partido Popular de Lugo, Xosé Manuel Barreiro, a que procedan a destituír de todos os seus cargos 

públicos, é dicir, como alcalde de Baralla e deputado provincial a, Manuel González Capón. 

 

2.- Expresar a condena unánime de toda a Corporación á represión franquista neste concello así como 

o apoio a todas as vítimas das mesma na localidade.- 

 

Don Xan Carlos González Basanta, di que a declaración en Pleno Democrático da frase”se os mataron 

ou reprimiron algo farían”,é a mentalidade de que os dous bandos eran iguais , polo que hai que rexeitar 

este tipo de declaracións , sería o caso de Beade, o Partido Popular con este tipo de comportamentos 

fascistas o que quere é activar é o franquismo, cos que hai que ter tolerancia cero,e para os que non hai 

reprobación por parte do Partido Popular, polo ten que dimitir non se pode permitir este comportamento 

nun estado democrático. 

 

A segunda parte da moción é rendirlle homenaxe por parte da Corporación a quen sufrira a 

reprobación, xa que houbo asasinatos e incluso xente que tivo que marcharse despois por este tipo de 

comportamentos. 

 

O Señor Alcalde, contesta que dende a Corporación que apartar dos seus cargos a un Alcalde non é 

competencia da Corporación e do Partido Popular , pero que están de acordo co fondo da moción, xa 

que non está de acordo con esas declaracións , pero este problema xa esta solucionado por España, o 

único que crea son crispacións e non beneficia a ninguén. 

 

Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a 

votación ordinaria,  co resultado seguinte:  

 

. Votos a favor: 1Mixto-BNG, e 2 PSOE 

.  Votos en contra: ningún 

. Abstencións: 2 Unifoz e 3 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 PARA PEDIR AO PARTIDO 
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POPULAR A DESTITUCIÓN DO ALCALDE DE BARALLA DE TODOS OS SEUS CARGOS 

PÚBLICOS”.- 

 

O portavoz do BLOQUE-MIXTO expón que non se deben de tolerar estes comportamentos  

fascistas, como o que tivo Manuel González Capón, Alcalde de Baralla. Sobre todo, 

tendo en conta os represaríaos polo franquismo no noso municipio. 

A portavoz do PSOE manifesta que non están de acordo con este comportamento e votan 

a favor. 

O portavoz de UNIFOZ manifesta o seu apoio, pero matiza que son os cidadáns quenes 

deciden. 

O señor Alcalde manifesta que este é un problema resolto, que o seu grupo non está de 

acordo con este comportamento, pero non son quenes para desistituilo. Tamén que non 

están de acordo con calquera manifestación de terrorismo. 

O portavoz do BLOQUE-MIXTO reprime as manifestacións franquistas como as do 

Alcalde de Beade en Ourense, ou as do Partido Popular no 2006 no Parlamento 

Europeo, sendo o franquismo é terrorismo de Estado. 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: BLOQUE-MIXTO, PSOE, UNIFOZ 

- Votos en contra: PP 

- Abstencións:  

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 19/09/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

13.- MOCIÓN DE UNIFOZ DE CONVENIO CO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL, AXENCIA TRIBUTARIA ESTATAL, FACENDA AUTONÓMIA E DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL, PARA EMISIÓN DE CERTIFICACIÓNS.- Dáse conta do ditame emitido 

pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na 

súa sesión ordinaria celebrada o día 19 de setembro de 2013, que no seu literal indica: 



 

 

CONCELLO DE FOZ (LUGO) 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

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

33  

“A proposta do voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,  e trala 

oportuna declaración de urxencia acadada por unanimidade dos oito señores/as concelleiros/as 

asistentes, ao abeiro do establecido no artigo 91.4 do ROF aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 

28 de novembro, en relación ao que se establece no artigo 138 do mesmo corpo regulamentario, éntrase 

no despacho da seguinte: 

 

MOCIÓN INSTANDO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, FACENDA 

AUTONÓMICA E DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA QUE O CONCELLO DE FOZ PODA 

EXPEDIR CERTIFICACIÓNS DESTES ORGANISMOS 

 

Jaime Cancio Rodríguez, Ana Mª López Campoamor, Mª Ángeles Veiga Varela en representación do 

grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e no seu nome o seu portavoz 

Jaime Cancio Rodríguez. 

 

Que por parte dos veciños en particular e asociacións en moitas ocasións para trámites administrativos 

son necesarios certificados de outras administracións como INSTITUTO NACIONAL DA S.SOCIAL, 

AXENCIA TRIBUTARIA ESTATAL, FACENDA AUTONOMICA DEPUTACIÓN PROVINCIAL, que 

teñen que ser tramitados antes estes organismos, co conseguinte prexuízo polo desprazamento que supón 

para os mesmos. 

Que o Concello de Foz, ten a posibilidade de facer acordos con estas administracións, coa finalidade de 

poder expedir certificados para os veciños que o necesiten, sen necesidade de ter que desprazarse aos 

mesmos. 

 

 Por todo isto o grupo municipal de Unifoz, presenta a seguinte MOCIÓN e solicita do Pleno da 

Corporación Municipal a aprobación do seguinte ACORDO: 

 

Iniciar tramitación de acordo con:  

 

INSTITUTO NACIONAL DA S.SOCIAL 

FACENDA AUTONOMICA  

DEPUTACIÓN PROVINCIAL 

 

Para que o Concello de Foz poda expedir certificacións destes organismos.- 

 

O Señor Alcalde expón que se faga como rogo e non como moción,  porque son necesarios informes 

xurídico e económicos para levala a cabo, e ademais non hai medios económicos para soster este tipo de 

servizo por parte do Concello. 

 

Don Xaime Cancio Rodríguez, contesta que en Concellos coma Ribadeo estase a facer e evitaría o 

desprazamento dos veciños é os convenios son competencia do pleno.  

 

Tralo debate,  pola presidencia non se somete a proposta contida na moción anteriormente transcrita a 

votación ordinaria, xa que é necesario estudiar a moción”.- 

 

Asunto que por erro se somete a Pleno pero é un rogo polo, que se retira da orde do día 

polo Señor Alcalde. 

 
 

14.- MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR RELATIVA Á ATENCIÓN E TRATAMENTO DE 

PACIENTES ONCOLÓXICOS NO HOSPITAL DA COSTA.- Dáse conta do ditame emitido 

pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na 

súa sesión ordinaria celebrada o día 19 de setembro de 2013, que no seu literal indica: 

“A proposta do voceiro do grupo municipal do Partido Popular (PP), PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ 

MANIN,  e trala oportuna declaración de urxencia acadada por unanimidade dos oito señores/as 
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concelleiros/as asistentes, ao abeiro do establecido no artigo 91.4 do ROF aprobado polo Real Decreto 

2568/1986, do 28 de novembro, en relación ao que se establece no artigo 138 do mesmo corpo 

regulamentario, éntrase no despacho da seguinte: 

 

MOCIÓN RELATIVA Á ATENCIÓN E TRATAMENTO DE PACIENTES ONCOLÓXICOS NO 

HOSPITAL DA COSTA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

O novo modelo de integración sanitaria da provincia de Lugo contribúe a afondar na coordinación e 

capacidade de resposta do SERGAS ante o cidadán, o que debe traducirse nunha mellora na prestación e 

calidade dos servizos públicos sanitarios. 

Entre as vantaxes da nova organización tense demostrado que os hospitais públicos –como o de Burela- 

non só non teñen eliminado ningún servizo ou unidade, senón que, na práctica, acontece todo o 

contrario: un reforzo da súa carteira de servizos, evitando o desprazamento de pacientes, sempre que 

este clinicamente indicado e sexa posible. 

O Partido Popular vén defendendo a necesidade de reforzar os recursos e servizos existentes no Hospital 

da Costa. Está a facelo impulsando, desde a responsabilidade de goberno na Xunta o proxecto de 

ampliación do centro –contratación do proxecto de redacción do plan director- pero tamén, demandando 

a dotación de novos servizos e, máis en concreto, a posibilidade de que os pacientes oncolóxicos da 

Mariña lucense podan recibir a asistencia ao seu proceso e a quimioterapia no lugar máis cercano, no 

hospital de Burela. 

Sen lugar a dúbidas que os doentes oncolóxicos poidan recibir o seu tratamento médico no centro 

hospitalario máis próximo ao seu domicilio, constitúe unha vantaxe evidente tanto para a propia persoa 

afectada –que xa de por si ten que batallar cos efectos secundarios do tratamento- como tamén para as 

súas familias. 

Deste xeito, poderían evitarse longos traxectos pois ata o de agora estes enfermos teñen que desprazarse 

ata Lugo ou á Coruña. 

PROPOSTA DE ACORDO 

 

O Pleno da Corporación municipal acorda instar á Xunta de de Galicia a atender aos pacientes 

oncolóxicos da Mariña lucense –durante a maior parte posible do seu proceso- no lugar máis próximo ao 

seu domicilio, isto é, no Hospital da Costa, en Burela.- 

 

Don Pedro J. Fernández Manin,  expón que os que sofren este tipo de enfermidades saben o que é levar o 

tratamento de quimioterapia ou radioterapia polo ir ata Lugo ou  Santiago é moito máis costoso e 

dificultoso. 

 

Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a 

votación ordinaria,  co resultado seguinte:  

 

. Votos a favor: todos os grupos 

.  Votos en contra: ningún 

. Abstencións: ningunha 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PP RELATIVA Á ATENCIÓN E 

TRATAMENTO DE PACIENTES ONCOLÓXICOS NO HOSPITAL DA COSTA”.- 

 

O Señor Pedro Fernández Manín, considera necesario este servizo, sobre todo para os 

que o sufriron. 
 

A portavoz do PSOE  manifesta que está de acordo, pero reclama máis medios, si se vai a 

reducir a baixar un médico a semana, como se vai a poñer en marcha, e moi lamentable 

que se anuncie pero que non se poñan en marcha.Estase a reducir persoal no hospital da 
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costa como nos centros de saúde da Mariña. Pide que se materialicen os servizos que se 

anuncian. 

O portavoz de UNIFOZ  manifesta, que estando de acordo, seguramente e un feito que se 

vai a poñer, pero dúbida da súa efectividade, sería máis ben unha actuación de 

maquillaxe. 

O portavoz do BLOQUE- MIXTO manifesta, que está de acordo, pero, que coa Área 

integrada se reducen servizos, así como os servizos do hospital. 

O Señor Alcalde, manifesta, que agradece o apoio, sobre todo polas 80 persoas que se 

ven beneficiado e defende a Area integrada. Concede un segundo turno. 

A portavoz do PSOE dúbida na ampliación de servizos cos recortes que se fixeron, 

defendendo a plataforma en defensa da sanidade pública. 

O portavoz do BLOQUE-MIXTO dúbida de que hoxe funcione mellor o Hospital de 

Burela que fai anos, defendendo a Sanidade Pública. 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria e, por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as 

asistentes, queda proclamado o seguinte ACORDO: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 19/09/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

15.- MOCIÓN DO PSdeG-PSOE INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA A PROCEDER A UN 

AXEITADO MANTEMENTO DA ESTRADA LU-152, NO TRAMO QUE VAI DE FERREIRA 

DO VALADOURO ATA FOZ.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa 

permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria 

celebrada o día 19 de setembro de 2013, que no seu literal indica: 

“A proposta da voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE,  e 

trala oportuna declaración de urxencia acadada por unanimidade dos oito señores/as concelleiros/as 

asistentes, ao abeiro do establecido no artigo 91.4 do ROF aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 

28 de novembro, en relación ao que se establece no artigo 138 do mesmo corpo regulamentario, éntrase 

no despacho da seguinte: 

 

MOCIÓN INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA A PROCEDER A UN AXEITADO MANTEMENTO 

DA ESTRADA LU-152, NO TRAMO QUE VAI DE FERREIRA DO VALADOURO ATA FOZ, en 

base ás seguintes consideracións: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En vista do estado actual que presenta a estrada LU-152 no tramo que vai de Ferreira do Valadouro a 

Foz, cuxas marxes se atopan cheas de maleza e arbustos sen cortar, en especial á altura da parroquia de 

Santa Cilla, dificultando a visibilidade para os vehículos en varios cruces; e cuxas beirarrúas, tanto na 

parroquia de San Acisclo como na de Santa Cilla, se encontran tamén sen limpar e cheas de silvas. 

Dende o Grupo Municipal Socialista de Foz consideramos necesario que a Xunta de Galicia proceda a 

realizar canto antes as accións necesarias para garantir un axeitado mantemento da citada vía, e, por 

isto, presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a adopción do seguinte 

ACORDO: 

Instar á Xunta de Galicia para que, a través da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas, ou do organismo, no seu caso, competente, proceda canto antes a realizar as 

actuacións necesarias para garantir un axeitado mantemento da estrada Lu-152, no tramo que vai 

dende Ferreira do Valadouro ata Foz.- 

 
Dona Rosa María Pérez Gradaílle,  expón que a estrada LU-152, está en moi mal estado e insta  a que se 

arranxen os tramos descritos. 

 

Tralo debate pola presidencia,  sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a 

votación ordinaria,  co resultado seguinte:  

 

. Votos a favor: todos os grupos 

.  Votos en contra: ningún 

. Abstencións: ninguha 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE, INSTANDO Á XUNTA DE 

GALICIA A PROCEDER A UN AXEITADO MANTEMENTO DA ESTRADA LU-152, NO TRAMO 

QUE VAI DE FERREIRA DO VALADOURO ATA FOZ”.- 

 

A portavoz do PSOE manifesta que se encontra en mal estado sobre todo a altura da 

parroquia de Santa Cilla, e instase a Xunta por ser a competente a que proceda o seu 

arranxo. 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria e, por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as 

asistentes, queda proclamado o seguinte ACORDO: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 19/09/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

16.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS O REGULAMENTO DE AXUDA NO FOGAR E 

APROBACIÓN DEFINITIVA DO MESMO. (ASUNTOS DE URXENCIA SIN DICTAMINAR 

POLA COMISIÓN INFORMATIVA).- 

Todos os grupos votan a urxencia do asunto, plantexado polo Alcalde. 
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Todos os portavoces ratifican o dito no punto cuarto. 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria e, por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as 

asistentes, queda proclamado o seguinte ACORDO: 

PRESTAR APROBACIÓN A RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS O REGULAMENTO DE 

AXUDA NO FOGAR E APROBACIÓN DEFINITIVA DO MESMO. 

 

17.- ASUNTOS QUE POIDAN SER DECLARADOS DE URXENCIA.- 

17.A).- O grupo municipal UNIFOZ, a través do seu portavoz, XAIME CANCIO 

RODRÍGUEZ, presenta unha moción 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, éntrase no despacho da 

seguinte:: 

“MOCIÓN PARASOLICITAR AO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (SERVIZO DE COSTAS) 

A REDACCIÓN URXENTE DUN PROXECTO PARA REPARACIÓN DO MURO DE 

CONTENCIÓN ANTERIORMENTE EXPOSTO NO ENTORNO DA PRAIA DA AREALONGA 

 

Jaime Cancio Rodríguez, Ana Mª López Campoamor, Mª Ángeles Veiga Varela en representación do 

grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e no seu nome o seu portavoz 

Jaime Cancio.  

 

Que nos últimos tempos, por parte de Ministerio de Medio Ambiente, executouse a reforma integral de 

paseo e entorno da praia da Arealonga en Nois-Fazouro. 

Que en estes días observamos no muro de protección, que está deteriorado, algo que coa chegada do 

inverno, pode ter consecuencias moi negativas para todo o paseo e o entorno da Praia. 

 

Ante esta situación, UNIFOZ presenta o seguinte texto de MOCIÓN: 

 

Solicitar ao Ministerio de Medio Ambiente (Servizo de Costas) a redacción urxente dun proxecto para 

reparación do muro de contención anteriormente exposto no entorno da praia da Arealonga”.- 

 

O portavoz de UNIFOZ defende a moción sobre todo no inverno. 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria e, por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as 

asistentes, queda proclamado o seguinte ACORDO: 
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PRESTAR APROBACIÓN AO CONTIDO DA MOCIÓN RELFECTIDO ANTERIORMENTE, 

EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

17.B).- O grupo municipal UNIFOZ, a través do seu portavoz, XAIME CANCIO 

RODRÍGUEZ, presenta unha moción 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, éntrase no despacho da 

seguinte: 

“MOCIÓN ACORDO DA CORPORACIÓN, PARA SOLICITAR DA CONSELLERÍA DE 

TRABALLO E BENESTAR DA XUNTA DE GALICIA, AXUDA EXTRAORDINARIA PARA A 

CONTRATACIÓN DE PERSOAL ADMINISTRATIVO E REFORZAR OS SERVIZOS 

CORRESPONDENTES 

 
Jaime Cancio Rodríguez, Ana Mª López Campoamor, Mª Ángeles Veiga Varela en representación do 

grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e no seu nome o seu portavoz 

Jaime Cancio Rodríguez, 

 

Que o concello está a sufrir unha parálise administrativo total, debida a falta de planificación e 

organización do persoal, como mostra da situación podemos mencionar que: 

 

O contrato de mantemento de alumeado esta vencido e pendente de sacar a concurso. 

O contrato das Escolas deportivas esta vencido e pendente de sacara concurso. 

O contrato de atención a dependentes, esta vencido e pendente de sacara Concurso. 

O contrato de limpeza pendente de sacar a concurso 

O contrato de xestión das sancións , está pendente de concurso 

O contrato de actualización do IBI está pendente de concurso 

Unifoz , fixo proposta de recuperar a xestión pública de algúns servizos, algo que o E.G. non atendeu 

Unifoz , xa fixo propostas de solicitar a Deputación axuda técnica para sacar ao Concello de esta 

parálise, algo ao que este Alcalde nin fixo caso. 

 

Ante esta situación, UNIFOZ presenta o seguinte texto de MOCIÓN: 

 

Acordo da corporación, para solicitar da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, 

axuda extraordinaria para a contratación de persoal administrativo e reforzar os servizos 

correspondentes”.- 

 

O portavoz de UNIFOZ manifesta que se pida axuda a Deputación é a Xunta de persoal 

administrativo. 

A portavoz do PSOE está de acordo. 

O portavoz de BLOQUE-MIXTO dúbida de que esta sexa a solución. 
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O Señor Alcalde manifesta que, non quixen amortizar a praza de Luaces e despois non 

quixeron tampouco que o servizo de recadación pase a Deputación e despois todas os 

cambios dos servizos de intervención e secretario. 

O portavoz de UNIFOZ  pide segundo turno, porque eles puxeron sobra a mesa os termos 

da cesión e non entende porque se destinan medios a outros servizos . 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: UNIFOZ e PSOE 

- Votos en contra: 

- Abstencións: BLOQUE-MIXTO e PP 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO CONTIDO DA MOCIÓN RELFECTIDO ANTERIORMENTE, 

EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

17.C).- O grupo municipal PSdeG-PSOE, a través da súa portavoz, ROSA MARÍA PÉREZ 

GRADAILLE, presenta unha moción 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, éntrase no despacho da 

seguinte: 

“MOCIÓN INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA A NON APLICAR O COPAGO PARA OS 

FÁRMACOS DE DISPENSACIÓN AMBULATORIA EN HOSPITAIS” 

O Grupo Municipal Socialista no Concello de Foz, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do 

Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais 

normativa que poida resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación esta MOCIÓN 

INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA A NON APLICAR O COPAGO PARA OS FÁRMACOS DE 

DISPENSACIÓN AMBULATORIA EN HOSPITAIS, en base á seguinte 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Coa publicación no BOE o pasado xoves da resolución do 10 de setembro de 2013, da Dirección Xeral 

da Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, o Goberno establece un novo 

copago sobre os medicamentos de dispensación ambulatoria en hospitais, é dicir, aqueles que só se 

dispensan a pacientes non hospitalizados nos servizos de farmacia dos hospitais, que quedarán sometidos 

a partir do 1 de outubro para a súa dispensación ao pago do 10% do seu prezo por parte do usuario do 

medicamento. 

A pesar de que dita resolución establece que se trata dunha aportación reducida, cun tope máximo de 

4,20 euros, hai que ter en conta que este copago afecta a enfermos con patoloxías crónicas, pois entre os 

fármacos incluídos se atopan medicamentos para retrasar a progresión do cáncer de mama, para tratar 

o cáncer de ril, para  tratamento de tumores cerebrais, para a leucemia, artritis reumatoide, esclerosis 

múltiple e a hepatitis C, entre outros. Enfermos que, na maioría dos casos, xa consumen outros 

medicamentos sometidos a copagos, e que, en moitas ocasións, se trata de persoas con ingresos moi 

reducidos (coma os pensionistas), polo que esta medida constitúe unha nova barreira que dificulta ou 

impide o acceso a medicamentos necesarios para sectores da poboación con menores ingresos. 

Este novo copago agrava a situación, produce máis problemas no acceso aos medicamentos e xera un 

aumento da morbilidade e mortalidade nos grupos de poboación con baixos ingresos e graves problemas 

de enfermidade, tratándose dunha agresión máis do Ministerio de Sanidade aos máis pobres e enfermos. 

Polo exposto, e ante o novo ataque do Partido Popular á Sanidade Pública, o Grupo Municipal 

Socialista do Concello de Foz presenta para o seu debate e posterior aprobación, a adopción dos 

seguintes ACORDOS: 

1.- Instar á Consellería de Sanidade a non aplicar en Galicia a resolución do 10 de setembro de 2013, 

da Dirección Xeral da Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, e non 

autorizar este novo copago para os fármacos de dispensación ambulatoria en hospitais. 

2.-Dar traslado á Consellería de Sanidade do total rexeitamento do Concello de Foz a este novo copago 

para os fármacos de dispensación ambulatoria en hospitais, por tratarse dunha nova barreira que 

dificulta o acceso aos fármacos aos máis pobres e enfermos”.- 

A portavoz do PSOE defende a súa moción, porque os máis afectados serían os 

pensionistas, enfermos crónicos e en definitiva os que menos teñen. 

O Señor Alcalde manifesta, que a situación non cambiaría con respecto a aquelas 

persoas que non pagan, sería nos termos de pago que nas farmacias externas. 

A portavoz do PSOE pide que non se engane a xente, os enfermos crónicos non 

hospitalizados que van a comprar menciñas ao hospital, que eran gratis ata agora, terán 

que pagar. 

O señor Alcalde ratifica a súa intervención de defensa de non aumento con respecto o 

copago existente. 
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Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: UNIFOZ, PSOE e BLOQUE-MIXTO 

- Votos en contra: PP 

- Abstencións:  

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO CONTIDO DA MOCIÓN RELFECTIDO ANTERIORMENTE, 

EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

17.D).- O grupo municipal PP a través do seu portavoz, PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN, 

presenta unha moción que, trala oportuna declaración de urxencia acadada polos grupos 

políticos PP, PSdeG-PSOE e UNIFOZ, excepto o grupo BLOQUE-MIXTO,  ao abeiro do 

establecido no artigo 91.4 do ROF aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de 

novembro, en relación ao que se establece no artigo 138 do mesmo corpo 

regulamentario, éntrase no despacho da seguinte: 

“MOCIÓN EN RELACIÓN Á ADQUISICIÓN DOS TERREOS DO CASTRO DE LELLE (SAN 

MARTIÑO) 

O Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Foz, ao amparo do establecido no artigo 97 do 

Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais,  formula, para o 

seu debate e, no seu caso, aprobación no Pleno, a seguinte Moción, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Segundo as informacións aparecidas nos últimos días do presente mes de setembro nalgúns medios de 

comunicación escritos, aparecía a boa noticia de que o Ministerio de Cultura destinaba para o Concello 

de Foz unha subvención de 40.000,00 euros para a compra dos terreos nos que se encontra o Castro de 

Lelle, de gran valor cultural. Este é o único organismo que polo momento se coñeza destinara cantidade 

algunha mais para poder realizar tal adquisición. 

Polo exposto, e tendo en conta a situación económica que o concello atravesa, propoñemos que o pleno 

do concello de Foz tome os seguintes acordos: 

1º.- Instar á Excma. Deputación Provincial de Lugo a que aporte unha cantidade igual que a que 

aporta o Ministerio de Cultura. 
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2º.- Instar á Xunta de Galicia a que unha vez adquiridos os terreos onde se atopa o Castro de Lelle, o 

poña en valor ou subvencione o total da súa restauración. 

3º.- Autorizar ao Sr. Alcalde de Foz a realizar as xestións necesarias para poder levar adiante a 

adquisición do citado Castro”.- 

O Señor Alcalde, manifesta, que se solicitaron 40..000 Euros a Xunta, Deputacion e o 

Ministerio e todos os recibiron salvo a Deputación. 

A portavoz do PSOE manifesta que eles foron o Ministerio e trouxeron 1.000.000Euros, , 

cando a Deputación quixo implantar o Innovate o Concello non quixo e por último 

tamén lle ofreceron 35.000 euros para a residencia e reixeitarono.. Prefiren que eses 

cartos se destinen a axuda  para comedores e para o copago sanitario. 

O portavoz  de UNIFOZ pide que se vote por separado facultar o Alcalde desa compra de 

terreos. 

O Señor Alcalde manifesta que todas as negociacións se levaran a cabo co coñecemento 

do Pleno. 

O portavoz do BLOQUE MIXTO manifesta que o que se debería de facer é Catalogalo 

como BIC, instando a Xunta de Galicia. 

O Señor Alcalde responde que agora entende a política do Bloque para Foz que teñen 

orde expresa de non facer nada en Foz, por iso o Señor Veiga non os quere recibir cando 

é o responsable da Área de cultura da Deputación. 

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO manifesta que quere que conste en acta que se dixo que 

o Bloque non quere facer nada en Foz, co que non está de acordo. 

O portavoz de UNIFOZ dúbida que o prezo manifestado sexa suficiente para levar a cabo 

o proxecto. 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: PP 

- Votos en contra: BLOQUE-MIXTO 

- Abstencións: PSOE e UNIFOZ 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 
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PRESTAR APROBACIÓN AO CONTIDO DA MOCIÓN RELFECTIDO ANTERIORMENTE, 

EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

 

18.- ROGOS E PREGUNTAS.- 

 

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes: 

GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE  

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE 

-Limpeza do Concello en xeral:rúas, recollida de lixo, fontes, etc. 

-Pintado do paso de peóns. 

-Alumeado na zona do instituto. 

GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ 

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ 

-Que se pague O Fondo Social. 

-Limpeza da Fonte de Cociñas en Mañente. 

-Convocatoria da Comisión de Suxerencias. 

 

GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG 

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA 

-O perigo que supón os saleiros da Casa da Cultura. 

-Que se inste a Costas o arranxo do Paseo a altura de PEIZAS. 

Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes: 

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

-O caso da vaca electrocutada en san Acisclo. 

-Limpeza dos contenedores. 

-As empresas que se encargan do coidado dos xardíns. 

 

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ) 

-Que se convoque o Consello escolar por tema da limpeza. 
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-O contrato do curso de xardinería. 

O posto de xelados no paseo da praia da rapadoira. 

 

 

Concluído o anterior, ás vinte e catro horas,  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) 


