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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO  PLENO 

 EN DATA 27 DE MARZO DE 2014 

 

 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE 

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 

 

CONCELLEIROS/AS 

D. PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP) 

Dª MERCEDES JOSEFINA GONZÁLEZ ALONSO (PP) 

Dª. Mª TERESA LÓPEZ REGO (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 sete de marzo 

de dous mil catorce, reúnese, 

en sesión ordinaria e primeira 

convocatoria,  o concello 

pleno, baixo a presidencia do 

señor alcalde presidente don 

Javier Jorge Castiñeira, coa 

asistencia dos señores/as 

concelleiros/as relacionados 

ao marxe. 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 (os trece 

concelleiros/as que de dereito compoñen a corporación), o señor alcalde declara aberto 

o acto e, seguidamente, éntrase no despacho dos asuntos incorporados á orde do día, 

cursados xuntamente coa convocatoria, producíndose o desenvolvemento da sesión e 

correlativa adopción de acordos, nos termos seguintes:-  

 

Antes de iniciar a sesión o señor ALCALDE pide un minuto de silencio pola morte do 

expresidente D. Adolfo Súarez e polo señor Andina, sendo gardado o mesmo.- 

 
1.- APROBACIÓN SE PROCEDE DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS 

ANTERIORES, ORDINARIA DE DATA 27 DE FEBREIRO DE 2014, E EXTRAORDINARIA, 
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DE 13 DE MARZO DE 2014.- Por unanimidade dos/as trece señores/as concelleiros/as 

asistentes acórdase prestar aprobación ao borrador da acta da sesión anterior, 

extraordinaria,  de data 13 de marzo de 2014, en todos os seus extremos e nos seus 

propios termos.- 

 

O Portavoz do Grupo Municipal MIXTO-BNG pide unha rectificación na acta do Pleno 

ordinario de data 27 de febreiro de 2014,  que quere sexa recollida en acta, e que é 

que a denominada externalización de servizos provoca a precarización das condicións 

de traballo, a eliminación da concorrencia e da publicidade á hora de seleccionar o 

persoal e introduce o lucro como elemento central da prestación de servizos sociais. 

 

O Portavoz do Grupo Municipal UNIFOZ pide que se inclua na acta do Pleno ordinario 

de data 27 de febreiro de 2014 a referencia o erro no importe das obras no Camiño de 

Mansin. 

 

O señor ALCALDE sométeas a votación. 

 

Por maioría absoluta dos trece señores/as concelleiros/as asistentes acórdase prestar 

aprobación ao borrador da acta da sesión anterior ordinaria de data 27 de febreiro de 

2014, en todos os seus extremos e nos seus propios termos, engandido as 

observacións transcritas anteriormente.- 

 
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 DECRETOS DE ALCALDÍA DENDE O 24/02/14 AO 21/03/14 

 
 

DECRETO 

2014-0256 

21/03/20

14 14:27 adxudicación obras peim 

  DECRETO 

2014-0255 

21/03/20

14 14:25 Ordenación de pago facturas varias. 

  DECRETO 

2014-0254 

20/03/20

14 13:33 nova selección de profesora de piano 

  DECRETO 

2014-0253 

20/03/20

14 13:32 RESOLUCION ALCALDIA FINCA VILAMOR CANGAS 

  DECRETO 

2014-0252 

20/03/20

14 13:32 

APROBACION CONTA XUSTIFICATIVA PAGO A XUSTIFICAR CERTAME 

POEMAS DE AMOR 

  DECRETO 

2014-0251 

20/03/20

14 13:31 

EXPDTE. Nº 9/2014 DE XERACION DE CREDITOS. 2ª ANUALIDADE FESTAS 

GASTRONOMICAS DO MAR DE FOZ 

  DECRETO 

2014-0250 

20/03/20

14 13:31 Compensación débedas Aislamientos do Lar, S.L. 

  DECRETO 

2014-0249 

20/03/20

14 10:25 

DECRETO de Alcaldía de ALTA en SAF libre concorrencia de Mª RAMONA 

CASARIEGO BOUSO 

  DECRETO 

2014-0248 

19/03/20

14 13:15 LICENCIA MERCADONA 

  DECRETO 

2014-0247 

19/03/20

14 13:15 LICENCIA JOSE LOPEZ 

  DECRETO 

2014-0246 

19/03/20

14 13:15 LICENCIA CONSULTORES DA MARIÑA 

  
DECRETO 19/03/20 20140319 DECRETO PROCED. ABREVIADO 56/2014 -B- 
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2014-0245 14 13:14 

DECRETO 

2014-0244 

19/03/20

14 13:14 LICENCIA JOSE A GOMEZ 

  DECRETO 

2014-0243 

19/03/20

14 13:11 D20140319 EMPRAZAMENTO A MAPFRE PROCED.ABREV. 56/2014 -B- 

  DECRETO 

2014-0242 

19/03/20

14 13:10 D20140319 CONVOCATORIA XGL ORD. DE 20 MARZO 2014 

  DECRETO 

2014-0241 

19/03/20

14 13:10 LICENCIA JORGE DIZ 

  DECRETO 

2014-0240 

18/03/20

14 19:13 ADXUDIC DE CONTRATO DE XARDÍNS 

  DECRETO 

2014-0239 

18/03/20

14 19:12 Aprobación padróns escolas deportivas xaneiro-febreiro. 

  DECRETO 

2014-0238 

18/03/20

14 19:12 NOM INSTRUC E PRAZO DE ALEGACIÓNS 

  DECRETO 

2014-0237 

18/03/20

14 19:12 nom instruc e prazo de alegacións 

  DECRETO 

2014-0236 

18/03/20

14 19:12 nom instruc e prazo de alegacións 

  DECRETO 

2014-0235 

18/03/20

14 19:12 solicitude de certif de existen de crédito 

  DECRETO 

2014-0234 

18/03/20

14 19:11 

D20140318 CONCESION OCUPACION VIA PUBLICA A CONST. JESUS NARAY 

SL 

  DECRETO 

2014-0233 

18/03/20

14 19:11 DECRETO APROBACION LIQUIDACION 2013 

  DECRETO 

2014-0232 

18/03/20

14 10:35 

Resolución Alcaldía de 18/03/2014, Exención minusvalía Agustín Martínez Cortiñas, 

matrícula 1678 GZK. 

  DECRETO 

2014-0231 

17/03/20

14 11:39 FRAS. SOLRED FEBREIRO 2014 E ADICIONAL XANEIRO 2014 

  DECRETO 

2014-0230 

17/03/20

14 11:38 Aprobación padróns servizo axuda no fogar xaneiro e febreiro 2014. 

  DECRETO 

2014-0229 

17/03/20

14 11:38 

Ordenación pago sancio de 4.000 € a Xunta Galicia por infracción materia sanitaria 

Complexo Deportivo Municipal zona Portuaria. 

DECRETO 

2014-0228 

17/03/20

14 10:57 

Resolución Alcaldía de 17/03/2014, Exención minusvalía Manuel Irimia Sixto, 

matrícula 7170 HVY. 

  DECRETO 

2014-0227 

13/03/20

14 14:49 Compensación débedas E-On Energía, S.L.. Corrección. 

  DECRETO 

2014-0226 

13/03/20

14 14:49 prop de aduxd 

  DECRETO 

2014-0225 

13/03/20

14 13:12 

RESOLUCION ALCALDIA BAIXA DUNHA VIVENDA NO INMOBLE RUA 

CORPORACIONS 

  DECRETO 

2014-0224 

13/03/20

14 13:11 

Autorización pagamento a xustificar de 240 € a José Carlos Paleo Soto para XIII Certame 

de Poemas de Amor 

 DECRETO 

2014-0223 

13/03/20

14 13:11 D20140312 CONVOCATORIA XUNTA DE VOCEIROS 

  DECRETO 

2014-0222 

13/03/20

14 13:10 

D20140312 EMPRAZAMENTO INTERESADOS NO PROCED.ABREVIADO Nº 

180/2013 C 

  DECRETO 

2014-0221 

13/03/20

14 13:08 

Ordenación de pagos Fondo Financiación pago a proveedores. Retención PIE febreiro 

2014. 

  DECRETO 

2014-0220 

13/03/20

14 12:56 Cumprimento 11 bienios Jorge Yáñez Martínez 

  DECRETO 

2014-0219 

13/03/20

14 12:56 Cumplimiento 10 bienio Arcadio Mon 

  DECRETO 

2014-0218 

11/03/20

14 14:57 

RESOLUCION ORDE DE EXECUCION FINCA CURBEIRO MANUEL 

RODRIGUEZ LUACES 

  DECRETO 

2014-0217 

11/03/20

14 14:56 

RESOLUCION ORDE DE DE EXECUCION 2ª FINCA CURBEIRO TEODORO 

MOREDA 

  DECRETO 

2014-0216 

11/03/20

14 14:56 

RESOLUCION ORDE DE EXECUCION 2ª FINCA CURBEIRO MANUEL 

RODRIGUEZ LUACEZ 

  DECRETO 

2014-0215 

11/03/20

14 14:56 

DECRETO de Alcaldía de modificación/incremento do SAF a Dependentes de Dna. 

DOLORES GARCIA CHAO 

  DECRETO 

2014-0214 

11/03/20

14 14:14 RESOLUCION ORDE DE EXECUCION FINCA CURBEIRO TEODORO MOREDA 

  
DECRETO 11/03/20 LICENCIA C.P. EDIF BALBOA 
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2014-0213 14 12:52 

DECRETO 

2014-0212 

11/03/20

14 12:50 Aprobación cargo ocupación vía pública con mesas Xaneiro 2014. 

  DECRETO 

2014-0211 

11/03/20

14 12:49 Aprobacion cargo ocupación vía pública con mesas febreiro 2014. 

  DECRETO 

2014-0210 

11/03/20

14 12:49 

Ordenación de Pagos Mancomunicade Municipios, Secretaría Estado Comunicacións, 

Maderas Besteiro, S.L. e Enervi, S.L. 

DECRETO 

2014-0209 

11/03/20

14 12:46 

Ordenación pagos Fondo Financiación Pago Proveedores. Retención PIE XANEIRO 

2014. (R.D. 8/2013) 

  DECRETO 

2014-0208 

10/03/20

14 11:30 LICENCIA LEONARDO FERNANDEZ 

  DECRETO 

2014-0207 

10/03/20

14 11:29 

RESOLUCION ALCALDIA CAMBI TAXA LIXO LOCAL COMERCIAL A NON 

COMERCIAL AVD MARIÑA 27 

  DECRETO 

2014-0206 

10/03/20

14 11:29 D20140310 CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO 13/03/2014 

  DECRETO 

2014-0205 

10/03/20

14 11:07 

RESOLUCION ALCALDIA BAIXA DA TAXO DO LIXO DUNHA DAS VIVENDAS DO 

INMOBLE SITO  EN CARREIRAS Nº 7 NOIS DE ANTONIO OTERO ALVAREZ 

DECRETO 

2014-0204 

06/03/20

14 22:25 

RESOLUCION ALCALDIA BAIXA TAXA LIXO CONTRATO 100476 POR 

DERRIBO VIVENDA EDUARDO PONDAL 2 

  DECRETO 

2014-0203 

06/03/20

14 22:24 

DECRETO de Alcaldía de ALTA no SAF Dependentes de Dna. DOLORES GARCIA 

CHAO 

  DECRETO 

2014-0202 

06/03/20

14 10:50 licencia elvira novas 

  DECRETO 

2014-0201 

06/03/20

14 10:50 LICENCIA AUTOESCUELA NOVA 

  DECRETO 

2014-0200 

06/03/20

14 10:49 

DECRETO de Alcaldía de modificación/incremento do SAF a Dependentes de Dna. Mª 

JOSEFA FRAGA IGLESIAS 

 DECRETO 

2014-0199 

06/03/20

14 10:47 padron 1º bimestre 2014 auga, depuracion, lixo 

  DECRETO 

2014-0198 

05/03/20

14 12:00 

DECRETO de Alcaldía de modificación/incremento do SAF a Dependentes de D. 

GLORIA LOPEZ LOPE 

  DECRETO 

2014-0197 

03/03/20

14 11:17 aprob de contra obras PEIM 

  DECRETO 

2014-0196 

03/03/20

14 11:17 APROBCONTRATO EIXO CORDIDO 

  DECRETO 

2014-0195 

03/03/20

14 10:18 

DECRETO de Alcaldía de concesión do SAF libre concorrencia a D. Mª JOSEFA 

ZURRON BLANCO 

  DECRETO 

2014-0194 

28/02/20

14 10:31 

Resolución Alcaldía de 28/02/2014, Exención minusvalía José Manuel Fernández Neira, 

matrícula 7906 DCY. 

  DECRETO 

2014-0193 

27/02/20

14 12:36 LICENCIA JOSE LUIS 

  DECRETO 

2014-0192 

27/02/20

14 12:21 licencia begasa 

  DECRETO 

2014-0191 

27/02/20

14 12:20 NOMINA FEBREIRO 2014 

  DECRETO 

2014-0190 

27/02/20

14 12:20 resolucion anticipo funcionaria 

  DECRETO 

2014-0189 

27/02/20

14 12:16 adxud pos 

  DECRETO 

2014-0188 

27/02/20

14 12:16 

Resolución Alcaldía de 27/02/2014, Exención minusvalía Juan José Prieto Pérez, 

matrícula 5243 DDG. 

  DECRETO 

2014-0187 

27/02/20

14 12:15 

Autorización pagamento a xustificar de 10.000.00 € a D. José Angel Paleo Soto para 

organización Entroido 2014. 

 DECRETO 

2014-0186 

27/02/20

14 12:15 

Resolución Alcaldía de 27/02/2014, Exención minusvalía Luis Cifuentes Alcázar, 

matrícula 8377 BGB. 

  DECRETO 

2014-0185 

27/02/20

14 10:25 

Resolución Alcaldía de 27/02/2014, Exención minusvalía María Montserrat Fernández 

Fernández, matrícula 8286 BRX. 

 DECRETO 

2014-0184 

26/02/20

14 10:57 Resolución de Alcaldía de BAIXA no SAF de CARMEN VEIGA MOREDA 

  DECRETO 

2014-0183 

25/02/20

14 14:59 Resolución de Alcaldia de BAIXA no SAF libre concorrencia de JUSTA YAÑEZ DIAZ 

  DECRETO 

2014-0182 

25/02/20

14 14:39 EXPDTE. Nº 8/2014 DE TRANSF. DE CDTOS. 

  DECRETO 

2014-0181 

25/02/20

14 14:36 PROP DE ADXUD CONTRATO XARDÍNS 
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DECRETO 

2014-0180 

25/02/20

14 14:32 MOVISTAR. TELEFONOS FEBREIRO 2014 

  DECRETO 

2014-0179 

25/02/20

14 11:00 cambio tipo taxa lixo Fondo NOis s/n baixo 

  DECRETO 

2014-0178 

24/02/20

14 13:33 D20140224 CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 

   
 

3.-RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 1/2014.- Dáse conta do ditame 

emitido pola comisión informativa de Contas, Economía e Facenda, acadada na súa 

sesión ordinaria celebrada o día 20 de marzo de 2014, que no seu literal indica: 

“Dáse conta da proposta de alcaldía de aprobación de recoñecemento extraxudicial de crédito nº 

1/2014, co tenor seguinte: 

 
“PROPOSTA DE APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 

En aplicación do artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se aproba o 

Regulamento Orzamentario, que sinala que o recoñecemento de obrigas correspondentes a exercicios 

anteriores que, por calquera causa, non fosen liquidadas naqueles aos que correspondían, é competencia 

do Pleno da Corporación no caso de que non exista consignación Orzamentaria específica. 

Tendo en conta ademais que, neste caso concreto, é posible a súa realización con cargo ás Bolsas de 

Vinculación xurídica que se sinalan a continuación, do vixente Orzamento Xeral da Corporación para o 

exercicio 2014. 

 

BOLSA 

VINCULACIÓN 
Denominación 

CREDITO 

DISPOÑIBLE 

Importe REC 

01/2014  

1.2 Servizos públicos básicos. Gastos en bens correntes e de 

servizos 
1.439.903,21 249.053,11 

2.2 Actuacións de protección e promoción social. Gastos en bens 

correntes e de servizos 
254.173,37 82.817.64 

3.2 Produción de bens públicos de carácter preferente. Gastos en 

bens correntes e de servizos 
354.089,02 9.210,07 

3.4 Produción de bens públicos de carácter preferente. 

Transferencias correntes 
65.395,70                   205,75 

9.2 Actuacións de carácter xeral. Gastos en bens correntes e de 

servizos 
190.979,74 85.886.59 

                                                         TOTAL   428.879,26  

 

Visto e considerando o informe con reparos emitido pola Interventora Municipal de data 18 DE MARZO 

de 2014. 

Considerando que os gastos recollidos nas facturas e demais documentos acreditativos do gasto 

realizado que se conteñen no expediente corresponden a prestacións que foron efectivamente ordenadas 

pola Administración, foron executadas a satisfacción desta e os seus prezos se axustan ao pactado e ao 

mercado.. 

Atendendo ao exposto, propoño ao Pleno da corporación a adopción do seguinte acordo: 

PRIMEIRO. Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 01/2014 por importe de 428.879,26 

euros, correspondentes a gastos de exercicios anteriores que se indican a continuación e figuran os seus 

respectivos soportes materiais no presente expediente: 

1. Relación de facturas 5  /2014 por importe de 426.382,79 euros, que consta de 31 páxinas e 

comeza pola factura con nº rexistro 1 JOSE CASTRO  MARTINEZ por importe de 254.10 euros 

e remata pola nº de rexistro 700 de OTELEC por importe de 4.022.04 euros. 

2. Relación de facturas 6 /2014 por importe de 467.72 euros, que consta de 1 páxinas e comeza 

pola factura con nº rexistro 6 de IGNACIO PARDO DE VERA LOPEZ DERECHOS por importe 

de 467.72 euros . 

3. Relación de facturas 7/2014 por importe de 1.706,10 euros, que consta de 1 páxina e coNTEN A   

factura con nº rexistro 494 de CELPI por importe de 1.706,10  
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SEGUNDO. Aplicar, con cargo ao orzamento do exercicio 2014, os correspondentes créditos: 

428.879,26 €, imputándoos ás partidas correspondentes segundo o sinalado nos propios listados de 

facturas, nas que se realizará a correspondente retención”.- 

 
O Señor Alcalde manifesta que se está a seguir o procedemento do ano pasado para poder pagar as 

facturas pendentes, cuns orzamentos prorrogados que están moi axustados, e para telas en conta nos 

orzamentos que se aproben  este ano. 

 

A Portavoz do PSG-PSOE pide explicacións da factura de GESTAGUA por un importe de 34.700 

euros por depuración. 

 

O Señor Alcalde responde que o que recadan non chega para asumir o custe de depuración,  por iso o 

pasan a maiores. 

 

A Portavoz do PSG-PSOE manifesta tamén que se pediu en Plenos anteriores que se especificaran os 

gastos das facturas de R. Pide que se traian por separado as facturas para a súa aprobación, xa que 

hai moito gasto corrente. 

O Señor Alcalde responde que as facturas de R corresponden aos teléfonos das Centralitas, Internet, 

Móviles, Policía Local e Concelleiros, e hai datos que non se poden dar. A Técnico de Xuventude fixo 

un informe onde contrasta o aforro, e se non se pagan hai aviso de corte. 

 

O Portavoz de UNIFOZ manifesta que teñen dereito a obter datos das facturas, hai dúbidas en moitas 

facturas,  que se terán que analizar,  como é a factura número 46 do Martínez Otero, a de Gas 

Natural, etc, e pídese que as facturas non deben ter o mesmo tratamento, que veñan as que teñen 

reparo de Intervención por separado do resto. 

 

O Señor Alcalde reponde que esa factura do Martínez Otero corresponde a un arranxo no campo de 

fútbol, debe de haber un erro e mirarase. 

 

O Portavoz de UNIFOZ manifesta que corresponde a un desvío, tería que ser público o campo. 

 

O Señor Alcalde responde que xa saben que houbo moitos problemas cos Secretarios e Interventores, 

que marcharon e pasaron moitos en pouco tempo. Ademais amortizáronse prazas e non hai persoal no 

Concello e non se pode deixar de prestar o servizo. 

 

O Portavoz de UNIFOZ recoñece que o ano 2013 foi difícil, e incluso que se demorase o pago de 

algunhas facturas, pero non co pago de outras facturas. 

 

O Señor Alcalde responde que todas as facturas están conformadas polos servizos, o gasto corrente é 

moi baixo en comparación con outros Concellos, polo que sería discriminatorio o pago de unhas 

facturas e de outras non. 

 

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO pide explicacións do pago da factura de desbrozar Foz. 

 

O Señor Alcalde responde que se corresponde coa roza das áreas recreativas, tamén hai outra da 

Deputación de León que non se debeu de emitir factura ata agora,  pero o servizo estaba feito.  

 

 Tralo debate sométese a proposta de alcaldía da aprobación de recoñecemento extraxudicial de 

crédito nº 1/2014, a votación ordinaria co resultado seguinte: 

 

 Votos a favor: PP 

               Votos en contra: Ningún 

 Abstencións: BNG-MIXTO, PSOE e UNIFOZ 

 

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

APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 1/2014”.- 

Deixase constancia da nova Proposta presentada pola Intervención Municipal na que se 

modifican determinados extremos da Proposta transcrita anteriormente que se levou á 

Comisión Informativa de Contas, cuio teor literal di: 

“ PROPOSTA DE APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 

En aplicación do artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se aproba o 

Regulamento Orzamentario, que sinala que o recoñecemento de obrigas correspondentes a exercicios 

anteriores que, por calquera causa, non fosen liquidadas naqueles aos que correspondían, é competencia 

do Pleno da Corporación no caso de que non exista consignación Orzamentaria específica. 

Tendo en conta ademais que, neste caso concreto, é posible a súa realización con cargo ás Bolsas de 

Vinculación xurídica que se sinalan a continuación, do vixente Orzamento Xeral da Corporación para o 

exercicio 2014. 

BOLSA 

VINCULACIÓN 
Denominación 

CREDITO 

DISPOÑIBLE 

Importe REC 

01/2014  

1.2 Servizos públicos básicos. Gastos en bens correntes e de 

servizos 
1.439.903,21 249.053,11 

2.2 Actuacións de protección e promoción social. Gastos en bens 

correntes e de servizos 
254.173,37 82.817.64 

3.2 Produción de bens públicos de carácter preferente. Gastos en 

bens correntes e de servizos 
354.089,02 9.210,07 

3.4 Produción de bens públicos de carácter preferente. 

Transferencias correntes 
65.395,70                   205,75 

9.2 Actuacións de carácter xeral. Gastos en bens correntes e de 

servizos 
190.979,74 85.886.59 

                                                         TOTAL   267.706,14 

 

Visto e considerando o informe con reparos emitido pola Interventora Municipal de data 18 de marzo de 2014. 

Considerando que os gastos recollidos nas facturas e demais documentos acreditativos do gasto realizado que se 

conteñen no expediente corresponden a prestacións que foron efectivamente ordenadas pola Administración, foron 

executadas a satisfacción desta e os seus prezos se axustan ao pactado e ao mercado.. 

Atendendo ao exposto, propoño ao Pleno da corporación a adopción do seguinte acordo: 

PRIMEIRO.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 01/2014 por importe de 267.706,14 euros, 

CORRESPONDENTE AS FACTURAS QUE NON TEÑEN REPARO, , correspondentes a gastos de exercicios 

anteriores que se indican a continuación e figuran os seus respectivos soportes materiais no presente expediente: 

1. Relación de facturas 5  /2014 por importe de 265.532,32 euros, que  comeza pola factura con nº rexistro 1 

JOSE CASTRO  MARTINEZ por importe de 254.10 euros e remata pola nº de rexistro 700 de OTELEC por 

importe de 4.022.04 euros. 

2. Relación de facturas 6 /2014 por importe de 467.72 euros, que consta de 1 páxinas e comeza pola factura 

con nº rexistro 6 de IGNACIO PARDO DE VERA LOPEZ DERECHOS por importe de 467.72 euros . 

3. Relación de facturas 7/2014 por importe de 1.706,10 euros, que consta de 1 páxina e coNTEN A   factura 

con nº rexistro 494 de CELPI por importe de 1.706,10  

SEGUNDO.- Aplicar, con cargo ao orzamento do exercicio 2014, os correspondentes créditos: 267.706,14 €, 

imputándoos ás partidas correspondentes segundo o sinalado nos propios listados de facturas, nas que se realizará a 

correspondente retención”.- 

O señor ALCALDE manifesta que o recoñecemento extraxudicial supón a aprobación de 

facturas do ano pasado, ben porque chegan no ano 2014, ou porque a bolsa de 

vinculación está agotada, e é loxico que haxa desaxuste porque no exercicio 2013 se 

quitaron ao redor de 400.000 euros para pago a proveedores e ademais estabamos cun 

orzamento prorrogado. Estes gastos corresponden a gastos correntes e a proveedores 

que fixeron o seu traballo, houbo que devolver unha licenza de máis de 100.000 euros, e 

ademais tivemos que asumir os gastos de materiais da subvención da Escola Obradoiro 
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e de certos traballos autorizados polo Concello, por iso pide que se aprobe o 

recoñecemento extraducial para que os proveedores non teñan que ir ao Xulgado.- 

A portavoz do PSG-PSOE manifesta que, vostedes falan de un orzamento prorrogado do 

ano 2012 que foi aprobado co seu apoio, quere saber o importe invertido na Escola 

Obradoiro e non están de acordo por terceiro ano consecutivo co recoñecemento 

extraxudicial,  ademais cando estaban na oposición o Sr.Manin sempre votaba en 

contra. De acordo co informe de Intervención, éste debe ser un mecanimso que se fai 

con carácter excepcional, ten que haber máis control do gasto por cada área e repara 

moitas facturas por non haber contratos, como son as luminarias, mantemento de 

ascensores, limpeza de instalacións municipais, recadación de multas, mantemento de 

semáforos, etc., por iso nós aprobamos o contrato de Servizo de Axuda no Fogar, e 

están en desacordo coa privatización do mantemento dos xardíns municipais, para que 

se contraten persoas por parte do Concello. Rexeitaron o Plan Innovate da Deputación 

de Lugo e agora teñen que pagar a factura de Gestiona. O gasto de telefonía do Concello 

é de arredor de 3.600 euros ao mes e non se especificou a información solicitada no seu 

día, e polo tanto piden que se deixe enriba da mesa e que se traian por separado as 

facturas.- 

O portavoz de UNIFOZ manifesta que quere que se traian as facturas por separado, as 

que teñen reparo e as que non teñen reparo de Intervención. É dificil axustar un gasto ao 

orzamento, o que non é normal é que haxa tantos contratos caducados, ademais estas 

facturas podenas aprobar vostedes sen traelas a Pleno. No Concello non se controla o 

gasto que xeran os servizos, un exemplo é a empresa de mantemento das luminarias, 

que está facturando a lampara de sodio a 65 € e eu poido conseguila a 19 €, polo que é 

necesario que se pidan máis ofertas e que o prezo se axuste ao mercado, como di o 

informe de Intervención.- 

O portavoz do MIXTO-BNG manifesta que,  desde o primeiro ano absteñense para pagar 

as facturas,  pero non hai un control do gasto nin dos traballos, porque ademais de 

cobrar máis do normal no mercado, paganse por traballos mal realizados, vamos ter que 

pagar por irresponsabilidade súa. Falan de contratacións ilegais, contratos caducados, e 

seguen facturando. Na anterior lexislatura ao PSOE tamén se lles dixo o mesmo, e 

seguramente terán que ir ao Xulgado para cobrar. A limpeza de edificios ascende a máis 

de 60.000 euros, o mantemento de xardíns, a reparación de vehículos, etc., estánse 

esaxerando reparacións. Quere que se aparten as facturas correctas e se paguen, e o resto 

que vaian ao Xulgado.- 

O señor ALCALDE responde, e paganlles vostedes os gastos de avogados. Do ano 2012 

ao 2013 houbo que quitar 400.000 euros para o ano 2012 nuns orzamentos moi 

axustados en comparación con Burela que ten máis orzamento e menos poboación. 

Esgotouse o remanente pero a liquidación foi positiva a pesar de ser moi dificil o ano 

2013. Todos os gastos son xustificados. A portavoz do PSOE di que están en contra da 

privatización de determinados servizos, pero sufrimos o paso de moitos secretarios e 

interventores xunto coa amortización de prazas, como a de Luaces, e é moi complicado. 

Os reparos non son ilegalidades, así o desbroze no verán non chega e por iso se contrata 

a outro máis para levar a cabo a roza. O gasto informático é porque non hai un 

informático e temos moitos operadores e sistemas. A telefonía corresponde a todas as 

áreas do Concello, e o gasto está unificado. Para levalas por separado habería que deixar 

de pagar moitas facturas de servizos mínimos e o gasto xa está feito. A limpeza de 

edificios débese a xubilacións de pesoal, o mantemento eléctrico é o mesmo que cando 
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estaba o PSOE cos mesmos prezos, e o retraso na contratación débese á escasez de 

persoal, por iso pide que se absteñan e asumimos a responsabilidade do pago para que 

poidan cobrar os proveedores, pedindo que reconsideren a postura.- 

A portavoz do PSG-PSOE contesta que os reparos de Intervención non son ilegais, se se 

fixeron é porque non hai contratos, queren que se saquen para que haxa publicidade e a 

factura do mantemento eléctrico é basicamentes de material. A responsabilidade é do 

goberno non da oposición.- 

O portavoz de UNIFOZ responde que a facuta de subministro eléctrico pensamos que se 

pode pagar,  pedir apoio á Deputación para sacar os contratos, xa que supón un aforro, e 

si se pagan facturas, como o mantemento de xardins, deberían estar perfectos, e ter unha 

reorganización do persoal. A factura de pago do mantemento eléctrico nun colexio 

concertado hai que revisala porque hai un convenio, e éste teriase que revisar tamén.- 

O señor ALCALDE responde que corresponde a un Convenio do goberno anterior a 

cambio da captación de augas.- 

O portavoz do MIXTO-BNG di que hai falta de confianza polas súas políticas, os 

informes de Intervención dez anos para aquí seguen sendo os mesmos, no que se di que 

se incumpren determinados preceptos legais.- 

O señor ALCALDE responde que si o que queren é que se deixe de prestar servizos. As 

facturas acumulanse de un ano para outro porque non hai partida. Asumo os reparos 

porque senón os empresarios non pagan aos obreiros, e parecelle inxusto e 

discriminatorio non aprobalas.- 

A portavoz do PSG-PSOE pide que se dexie enriba da mesa e que se negocien por 

separado nunha Xunta de Voceiros.- 

O portavoz de UNIFOZ di que se fixo unha Proposta e quere que se tome en 

consideración.- 

O señor ALCALDE pregúntalle á Interventora se se poden pagar por separado.- 

A INTERVENTORA responde que se terá que estar ao informe que fixo, e se se pagan 

por separado sería inxusto, ademáis a Proposta do Sr. Cancio sería unha Proposta de 

urxencia.- 

A portavoz do PSG-PSOE manifesta que qué pasa co resto das empresas que non poden 

contratar frente ás que están traballando e pasando facturas sen contrato?.- 

O señor ALCALDE responde que os contratos prorrogados foron asinados polo PSOE, e 

se se pagan por separado sería inxusto, porque o traballo está feito e sería un 

enriquecemento inxusto para o Concello, pero plantexa que se aproben por separado as 

facturas sen reparo e o resto que se deixe para o vindeiro Pleno enriba da mesa.- 

Debatido suficientemente o señor ALCALDE somete a votación a Proposta modificada 

de aprobación por separado das facturas sen reparos e por unanimidade dos trece 

membros asistentes é aprobada.- 

 

4.- DAR CONTA DA APROBACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO 

EXERCICIO 2013.- Dáse conta da aprobación da liquidación do orzamento xeral do 

exercicio 2013.- 
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O Concello Pleno, coa asistencia dos trece membros que o compoñen, dáse por 

enterado.- 

 
5.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO 

DE RECOLLIDA DE LIXO.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa de 

Contas, Economía e Facenda, acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 20 de 

marzo de 2014, que no seu literal indica: 
 

“ PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 

PRESTACIÓN DE SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO PARA O EXERCICIO 2014. 

 

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

Contas a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por prestación de servizo de recollida 

de lixo para o exercicio 2014, marcando as pautas oportunas para que sexa o devandito órgano 

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

Concello Pleno. 

 

O motivo da modificación da citada figura tributaria baséase no cumprimento da obriga recollida no 

artigo 7 da Lei 8/1989 de Taxas e prezos Públicos, que dispón que as taxas tenderán a cubrir o custo do 

servizo ou da actividade que constitúa o seu feito impoñible, na medida en que determinadas partidas 

que forman parte deste custo se verán notablemente incrementadas para o exercicio seguinte, o que esixe 

á súa vez que se adapte a contía das tarifas para manter o equilibrio no financiamento. 

 

O incremento fundamental dos gastos para o concello que motiva esta adaptación atópase na 

modificación que se anuncia (documento con NRE 11639/2013, de 25 de outubro) do tratamento dos 

residuos que realiza a empresa pública SOGAMA SA, que variará o importe por tonelada do canon que 

cobra aos concellos quedando establecido en 74,64 euros sen IVE , o que supón con relación ao canon 

actual de 2013 un aumento do 33,50 %, sendo este xa incluso sen a suba o concepto máis elevado da 

composición do gasto do servizo. 

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

prestación de servizo de recollida de lixo, vistos os informes emitidos polo técnico de Medio Ambiente de 

data 17.03.2014 e o interventor municipal de data 17.03.2014, enténdese que procede realizar unha 

modificación das tarifas recollidas no artigo 5 da Ordenanza Fiscal en vixencia incrementándoas nun 

8.04 %. 

 
Tendo en conta ademais os seguintes fundamentos xurídicos: 

 

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

do Réxime Local, que atribúen aos Municipios a potestade regulamentaria, tributaria e financeira. 

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

Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, nos que se regula o procedemento para a imposición, 

ordenación e modificación dos tributos locais a través das correspondentes ordenanzas fiscais. 

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

Concello Pleno competencia para a determinación dos recursos propios de carácter tributario. 

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

Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais onde se regula o réxime xurídico das taxas das 

Entidades Locais. 

 

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

 

PRIMEIRO. - Aprobar con carácter provisional a modificación da taxa por prestación do servizo de 

recollida de lixo, quedando redactados os artigos modificados do seguinte xeito: 

 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO 
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GRUPO          

EUROS/BIMESTRE 

01 Vivendas aloxamentos e locais non comerciais 

(habitadas ou deshabitadas)-        12,11 € 

                                                                                                                                                  
02. Profesionais (avogados, arquitectos, asesorías, 

médicos, farmacias etc) 

                                                                                                                                                36,41 € 

CONCELLO DE FO4 27780 Foz (Lugo) 
03. Pequeno comercio (mercerías, paqueterías, bazar, 
pastelería, librería, zapatería, deportes, carnicerías, 

roupa, estanco, regalos, peixerías, flores, 

electrodomésticos, comestibles, etc)       36,41 € 

                                                                                                                                                 
04. Organismos oficiais e entidades bancarias (Costas, 

correos, Facenda, Extensión agraria, Casa do Mar etc)     48,63 € 

                                                                                                                                                 
05. Perruquerías          36,41 €                                                                                                                
06. Talleres e locais industriais        48,63 €                                                                                           

07. Panadería e froiterías         48,63 € 
08. Moblerías, subministros, ferraxerías, almacéns 

(alimentación, froita, pinturas, etc)       60,74 € 

  
09. Bares, cafeterías e fondas         58.31€ 

10. Restaurantes          72,85€ 
11. Hoteis (hotel, cafetería e restaurante)                  131,13€  
12. Grandes superficies                   364,39 € 
 
O camión pasará dúas veces polos recorridos das parroquias. 

 

Cada vivenda que estea a menos de 200 metros de distancia do colector estará obrigada ao 

pagamento da correspondente tarifa. 

 

Cando os locais ou establecementos onde se exercen actividades industriais, comerciais, 

profesionais, artísticas e de servizos suxeitos á presente taxa obteñan a baixa da súa 

licenza de actividade, estarán unicamente obrigados ao pagamento das tarifas 

correspondentes a vivendas ou aloxamentos non comerciais.  Non obstante, os propietarios 

destes locais quedan tamén obrigados a comunicar ao Concello calquera modificación ou 

inicio de novas actividades que se realicen nos mesmos. 

 

Os cubos de recollida de lixo naquela parte da Vila na que funcione o novo sistema de 

recollido, colocaranse ás 20.00 horas e retiraranse unha vez que teña pasado o camión de 

recollido de lixo. 

 

Queda expresamente prohibido depositar lixo dende a recollida dos cubos que se colocan 

nas rúas ata que se volvan a colocar os mesmos o seguinte día, coas conseguintes 

sancións que se poderán impoñer pola Alcaldía-Presidencia segundo a lexislación vixente. 

 

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

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

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

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

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

devandita publicación. 

 

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

resolvendo as reclamacións que se presentasen e aprobará a redacción definitiva da ordenanza. No caso 
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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 devandita publicación”.- 

 

O señor ALCALDE manifesta que,  como se deu conta na Xunta de Voceiros, SOGAMA 

non recibe primas das renovables e traslada os costes aos Concellos. Pedironnos un 

informe de costes e gastos,  no que os gastos ascenden a 750.000 euros e os ingresos a 

695.000 euros durante o ano 2013, polo que hai un desaxuste. O Concello tería que 

asumir 6.000 euros ao mes e teriase que quitar doutros servizos. O recibo pasaría de 

11,21 a 12,11 euros ao bimestre nun fogar normal.- 

 

A portavoz do PSG-PSOE responde que lle parece sorprendente que diga que o Concello 

non pode máis porque os veciños tampouco poden máis, xa que non para de subir a luz 

e demais servizos frente aos salarios e pensións que están conxelados, por iso piden que 

se negocie coa Xunta de Galicia, xa presentaron unha Moción neste sentido e foi 

aprobada, e están en contra da subida.- 

 

O portavoz de UNIFOZ  manifesta que queren que a factura de SOGAMA diminuia, 

pediuse un informe de ingresos e gastos no que se ve que se quitou persoal e por iso o 

gasto é menor,  pero non se fixo nada no tema de compostaxe nin no control de 

residuos, pódese ver nos distintos contenedores e queren que se traballe no tema da 

compostaxe e así non hai que asumir tanta subida. Queren un informe que recolla os 

gastos de recollida de lixo porque nos informes que se pasaron non figuran os 

traballadores que se destinan a esa función.- 

 

O señor ALCALDE responde que nos informes están consignados os gastos de recollida 

de lixo, por iso se reduciu sendo o incremento menor. Unha familia xera 4 kilos ao día e 

se se fai compostaxe reduciriase ao redor de 600 euros no total, sería bo pero non 

suficiente. Non está de acordo coa subida pero é a única solución que hai.- 

 

O portavoz de UNIFOZ responde que lle gustaría unha declaración do Alcalde de Foz de 

que non está de acordo e que loitara neste sentido.- 

 

O señor ALCALDE responde que se non se asume a subida virá a recoñecemento 

extraxudicial.- 

 

O portavoz de UNIFOZ responde que si se fixera máis en compostaxe reduciriase. Ao 

quitarlle as primas quere subir,  pero que reduza os gastos como é o salario do xerente, e 

queren saber o persoal que está destinado a este servizo no Concello.- 

 

A INTERVENTORA responde que a Técnico de Medio Ambiente non ten porque saber 

iso.- 

 

O portavoz de UNIFOZ responde que queren saber se os gastos e os ingresos son reais, e 

pide que se deixe enriba da mesa.- 
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O portavoz do MIXTO-BNG di que o seu Grupo sempre estivo en contra, xa presentaron 

unha Moción neste sentido de aprobar un modelo alternativo de compostaxe. SOGAMA é 

un negocio como FENOSA, e o PP goberna para eles e non para os cidadáns, así o 

contrato de FENOSA foi feito por Feijoo, foi moi favorable con posibilidade de 

modificacións de primas, que implica soster un modelo insostible. O que máis lles 

interesa é a queima, hai un negocio moi oscuro e quere que se fagan campañas de 

reciclaxe e compostaxe.- 

 

O señor ALCALDE responde que sí que teñen programas de compostaxe e fala vostede 

de un negocio para catro, pero a Xunta ten un 51%. A única vez que se repartiron 

beneficios foi no bipartito, agora reinvirtense. 

 

 A CONCELLEIRA DE MEDIO AMBIENTE di que se fixeron campañas de reciclaxe e que 

non se meta cos traballadores do Concello.- 

 

O portavoz do MIXTO-BNG di que este argumento non é válido e non se mete cos 

traballadores do Concello.- 

 

A portavoz do PSG-PSOE di que están de acordo en que non se recicla o suficiente 

porque o resto se enterra ou se incinera e por iso hai que respetar a normativa europea.- 

  

Debatido suficientemente o señor ALCALDE expón a proposta de deixalo enriba da 

mesa, e vota en contra o PP e o PSG-PSOE, a favor  UNIFOZ e abstención MIXTO-BNG, 

polo que non é aprobada, e posteriormente expón a súa proposta inicial,  producíndose o 

seguinte resultado: 

 

- Votos a favor: PP 

- Votos en contra: PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG 

- Abstencións: Ningunha 

Consecuentemente,  non obtida a maioría de votos favorables, non queda proclamado 

nigún acordo.- 

 

6.- ACLARACIÓN DE ACORDO CO INFORME SOLICITADO DA FÓRMULA DE COBRO DA 

TAXA DA AUGA E DE DEPURACIÓN.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria 

celebrada o día 20 de marzo de 2014, que no seu literal indica: 

“O señor Alcalde expón que se levará a Pleno tamén a actualización da fórmula de 

GESTAGUA, como se adiantou na Xunta de Voceiros, entregándolles unha copia do 

informe do técnico, sendo o Pleno o órgano competente para a súa contratación. 

Tamén a terá que aprobar. 

 

A Interventora explica que o actualizar os parámetros de acordo con informe externo 

solicitado, téñense que aprobar. 

 

A Portavoz do PSG-PSOE manifesta que é unha clarificación da fórmula,  pero non unha 

modificación da fórmula do contrato”.- 
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O señor ALCALDE manifesta que a fórmula non está no contrato e o Concello non ten 

persoal para aclarar a mesma,  e por iso se pediu un técnico externo que analizase para 

que quede aclarada e se poida aplicar.- 

A portavoz do PSG-PSOE manifesta que están de acordo coa aclaración da fórmula e co 

informe que se nos presenta polo Técnico, o que non implica unha suba da taxa e que a 

débede se aplique progresivamente.- 

 

O portavoz de UNIFOZ manifesta que están de acordo.- 

 

O portavoz do MIXTO-BNG di que tendo tres técnicos no Concello non entende porque 

se pagan 600 euros a un asesor externo. O problema é a privatización do servizo e o 

control e seguimento por parte do Concello da concesionaria,  que leva 22 anos e o 

servizo non funciona moi ben. Pide que,  se ben o Concello ten que cumprir coa 

empresa, ésta tamén ten que cumprir co Concello, e por iso pide un informe xurídico e 

de intervención para poder adoptar esta decisión, e por iso vota en contra.- 

 

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: MIXTO-BNG 

- Abstencións: Ningunha 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 20/03/2014 RELFECTIDO 

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

 
 

7.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG CONTRA O DESMANTELAMENTO DO 065 

DO SERVIZO GALEGO DE TRANSPORTE ADAPTADO.-Dáse conta do ditame emitido 

pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 20 de marzo de 2014, que no seu literal indica: 

“ Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo 

municipal MIXTO-BNG, co tenor seguinte: 

 
“ MOCIÓN CONTRA O DESMANTELAMENTO DO 065 DO SERVIZO GALEGO DE 

TRANSPORTE ADAPTADO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O Servizo Galego de Transporte Adaptado (065), que atende as persoas con 

discapacidade e dependentes, foi instaurado por iniciativa do BNG no goberno 

bipartito da Xunta de Galiza e  constituíu o primeiro transporte adaptado público de 

todo o Estado español. 

A partir do acceso do PP ao goberno da Xunta de Galiza, este servizo básico, bautizado 

como Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal (065) comezou a sufrir un 
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deterioro constante que ten a súa culminación na decisión da Xunta de deixar de 

prestar o servizo para o traslado diario ou semanal das persoas dependentes aos 

centros onde van ser atendidas nas súas terapias. 

Este feito, xustificado polo PP con base nunha pretendida racionalización e eficacia, 

tradúcese simplemente no desmantelamento do servizo do 065, para non atender o 

desprazamento regular de persoas dependentes nin para garantir a mobilidade das 

persoas con maiores dificultades. En cambio, non teñen reparo en crear para o 

Consorcio de Benestar un transporte propio para as persoas usuarias dos seus centros. 

Isto é outro paso na eliminación dos programas e servizos de dependencia e benestar 

que sufrirán novamente as persoas máis débiles, neste caso as que teñen maiores 

dificultades para se trasladaren e poder recibir atención como consecuencia do seu 

estado. 

Ademais, a decisión do goberno do PP vai provocar unha perda importante de postos 

de traballo. De feito, esta medida supuxo o despedimento de mais de 50 persoas en 

Galiza, nove delas na Mariña e a rebaixa de seis a dous microbuses adaptados para 

atender a persoas dos concellos de Muras, Ourol, O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, 

Burela, Foz, Alfoz, O Valadouro, Mondoñedo, Abadín, Trabada e Ribadeo. 

Esta situación levou xa a entidades sociais que traballan na comarca con persoas con 

capacidades diferentes a ter que buscar alternativas mediante convenios con empresas 

privadas do transporte, aplicando custes de desprazamento aos seus usuarios e 

usuarias e outras entidades e persoas particulares que facían uso do transporte 

regular, agora desaparecido quedarán sen servizo, e cos dous microbuses para o 

transporte baixo demanda será imposíbel de cubrir tendo en conta o a extensión 

territorial a atender. 

Por este motivo o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación 

Municipal á adopción do seguinte  

ACORDO 

Instar á Xunta de Galiza a:  

1. Paralizar o desmantelamento do Servizo do transporte adaptado do 065. 

2. Garantir o desprazamento regular das persoas dependentes e a mobilidade 

das persoas con maiores dificultades.- 

 

O Portavoz do BLOQUE-MISTO pasa a dar lectura da súa moción e manifesta que ven 

sendo un constante polo Goberno da Xunta os recortes nos servizos e afectan aos 

postos de traballo e por iso piden a paralización da medida. 

 

O Portavoz de UNIFOZ pregunta se está adxudicada a unha empresa de Pontevedra e 

se os cidadáns teñen os servizos de Morán e non os do 065. 

 

O Señor Alcalde manifesta que non ten queixas dos colectivos e necesita recabar 

máis datos.   

 

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

transcrita a votación ordinaria,  co resultado seguinte:  
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Votos a favor: BLOQUE-MIXTO, UNIFOZ E PSOE 

Votos en contra: Ningún 

Abstencións:  PP 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG CONTRA O 

DESMANTELAMENTO DO 065 DO SERVIZO GALEGO DE TRASNPORTE ADAPTADO”.- 

O portavoz do MIXTO-BNG pasa a dar lectura da súa Moción.- 

O señor ALCALDE manifesta que por qué falan de un desmantelamento se o que se fixo 

un cambio de contrato con outra empresa. A externalización fixose co bipartito e o que 

se está a facer e mellorar o contrato, aumentouse o número de vehículos e segue 

habendo os mesmos usuarios e médicos.- 

O portavoz do MIXTO-BNG responde que nesta Comarca os Centros de Coidado de 

Dependentes, desde xaneiro non teñen ese servizo e contratan con empresas privadas.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG. 

- Votos en contra: PP 

- Abstencións: Ningunha 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 20/03/2014 RELFECTIDO 

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

 

8.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ PARA INSTAR Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL A 

SINATURA DUN CONVENIO QUE PERMITA A APLICACIÓN DE FÓRMULAS DE AFORRO 

ENERXÉTICO NO NOSO CONCELLO.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria 

celebrada o día 20 de marzo de 2014, que no seu literal indica: 

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo 

municipal UNIFOZ, co tenor seguinte: 

MOCIÓN 

 

 Que a facturación eléctrica que mensualmente ten que asumir o noso concello, 

representa unha porcentaxe importante do orzamento municipal. 

 

Que segundo se recolle nos diferentes medios de comunicación, a Deputación 

Provincial, está aplicando fórmulas cos diferentes concellos para conseguir aforro 

enerxético e por conseguinte un aforro nos correspondentes recibos de facturación por 

consumo eléctrico. 
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Por todo isto Unifoz , presenta ante a Corporación Municipal esta MOCIÓN, coa 

seguinte proposta de acordo: 

 

Que a Corporación Municipal acorde instar a Deputación Provincial  coa finalidade 

de asinar un convenio que permita a  aplicación de formulas de aforro enerxético  no 

noso Concello.- 

 

O Portavoz de UNIFOZ pasa dar explicación da súa moción facendo fincapé en que 

estas medidas foron instaladas noutros Concellos e teñen un aforro, e no Concello de 

Foz non se coñecen.  

O señor Alcalde responde que o outro ano o Plan de Obras e Servizos da Deputación 

foi destinado o cambio de luminarias. O problema destas subvencións da Deputación 

en concorrencia competitiva é que o Concello te que aboar o 40% do gasto, este ano 

pediuse unha en mancomunidade con varios Concellos á Xunta de Galicia. 

O Portavoz de UNIFOZ responde que na Deputación a contratación vai mancomunada 

con tódolos Concellos, xa que a empresa que fai o mantemento cobra moito. 

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

transcrita a votación ordinaria,  co resultado seguinte:  

            Votos a favor: BLOQUE-MIXTO, UNIFOZ E PSOE 

               Votos en contra: Ningún 

 Abstencións:  PP 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ PARA INSTAR Á DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL A SINATURA DUN CONVENIO QUE PERMITA A APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

DE AFORRO ENERXÉTICO NO NOSO CONCELLO”.- 

 

O portavoz de UNIFOZ pasa a dar lectura da súa Moción, e engade que está pensado 

para aproveitar os recursos económicos na factura eléctrica.- 

 

O señor ALCALDE responde que non se piden moitas subvencións porque non se 

financian ao 100%, senón ao 40 ou ao 50%, e non hai posibilidades de invertir, o POS do 

ano pasado foi para esta finalidade e pediuse unha subvención neste ámbito agrupado 

con outros Concellos.- 
 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

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

- Votos en contra: Ningún 

- Abstencións: PP 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 



 18 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 20/03/2014 RELFECTIDO 

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

 

9.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA A 

SINATURA DUN CONVENIO QUE PERMITA A APLICACIÓN DO COMPOSTAXE 

DOMÉSTICO NO NOSO CONCELLO.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria 

celebrada o día 20 de marzo de 2014, que no seu literal indica: 

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo 

municipal UNIFOZ, co tenor seguinte: 

 MOCIÓN 

 

Que a COMPOSTAXE DOMESTICA e unha das formulas que están poñendo en marcha 

os concellos coa finalidade de darlle un trato ecolóxico a unha parte dos residuos 

domésticos de forma especial no medio rural. 

 

A posta en marcha de este sistema con vantaxes para os veciños/as, permite un aforro 

na factura de SOGAMA que ten que soportar este Concello. 

 

Por todo isto Unifoz , presenta ante a Corporación Municipal esta MOCIÓN, coa 

seguinte proposta de acordo: 

 

Que a Corporación Municipal acorde instar a Xunta de Galicia, coa finalidade de 

asinar un convenio que permita a  aplicación do COMPOSTAXE DOMESTICO no noso 

Concello.- 

 

O Portavoz de UNIFOZ explica a Moción e engade que levaría un aforro na factura de 

SOGAMA, como hábito persoal, aínda que o equipo de goberno non está de acordo, é 

efectivo e por iso cree necesario que se debería de incentivar no rural. 

 

O Señor Alcalde responde que se está a levar a cabo un programa de compostaxe a 

través de Mancomunidade.  

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

transcrita a votación ordinaria,  co resultado seguinte: 

 

 Votos a favor: BLOQUE-MIXTO, UNIFOZ E PSOE 

               Votos en contra: Ningún 

 Abstencións:  PP 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ PARA INSTAR Á XUNTA DE 

GALICIA A SINATURA DUN CONVENIO QUE PERMITA A APLICACIÓN DO COMPOSTAXE 

DOMÉSTICO NO NOSO CONCELLO”.- 

 

O portavoz de UNIFOZ pasa a dar lectura da súa Moción, e di que é un tema de fai 

moitos anos e a día de hoxe o Alcalde fixo declaracións. A antecesora da actual 
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Concelleira de Medio Ambiente xa presentara ante a Comunidade Autónoma unha 

proposta de mellora, e xa recibiu no ano 2011 unha subvención.- 

 

O señor ALCALDE responde que as declaracións son froito da actuación da 

Mancomunidade, se vostede non vai ás reunión é cousa súa. Estase a facer compostaxe, 

e por iso pide que se inclua na Moción solicitar a SOGAMA que suplemente, en caso de 

que haxa máis solicitudes, modifique o número de composteiros.- 
 

 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, que é aprobado por unanimidade dos trece 

membros asistentes, en todos os seus extremos e nos seus propios termos, coa 

modificación prevista anteriormente.- 

 

10.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA A QUE 

POÑA EN VALOR O HOSPITAL COMARCAL DA COSTA, E MANIFESTANDO O 

REXEITAMENTO ÁS ÁREAS DE XESTIÓN INTEGRADAS.- Dáse conta do ditame emitido 

pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 20 de marzo de 2014, que no seu literal indica: 

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo 

municipal PSG-PSOE, co tenor seguinte: 

 
“ MOCIÓN INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA A QUE POÑA EN VALOR O HOSPITAL DA 

COMARCAL DA COSTA, E MANIFESTANDO O REXEITAMENTO AS ÁREAS DE XESTIÓN 

INTEGRADAS, en base ás seguintes consideracións: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Mariña dispón de todos os parámetros necesarios para contar cunha Área de Xestión 

Sanitaria Integrada propia polo que pedimos  á Consellaría de Sanidade de marcha 

atrás na aplicación da Xestión Integrada da provincia de Lugo. 

Despois de que  tanto o Presidente da Xunta de Galicia como a Consellería de 

Sanidade confirmasen  a creación  dunha Área de Xestión Sanitaria integrada da 

provincia de Lugo, o que supón que o Hospital Comarcal de Burela, que ata o de agora 

foi autónomo, pasará a depender do Hospital de Lugo, é dicir, a Xerencia na capital 

decide sobre as necesidades sanitarias e administrativas da nosa comarca que atende a 

preto de 90.000 persoas e dista máis de 110 quilómetros da cidade, sentimos como esta 

decisión prexudica, de forma moi grave, a asistencia sanitaria na Mariña, xa que os 

decretos de xestión integrada definen cales son as funcións dos xerentes executivos 

(como o de Burela) e que se resumen unicamente na xestión diaria de cuestións 

menores. As decisións importantes tómanse en Lugo  

Agora xa é unha evidencia que a área sanitaria creada está a provocar o 

desmantelamento dos hospitais máis pequenos,s comarcais como o Hospital da Costa. 

Deste xeito calquera modificación que esixa un aumento de persoal sanitario ou non 

sanitario, a compra de novos aparatos, o aumento de novas especialidades, 

contratación de  provedores da Mariña, decisión  sobre a área asistencial (que se verá 

resentida, xa que non haberá capacidade de decisión sobre a mesma, consecuencia 

tamén de non ter independencia de compra, tanto de material sanitario como de non 

sanitario, así como de novas tecnoloxías), etc. non se decidirá na Comarca Mariñá.  
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Toda esta situación lévanos a confirmar a perda de servizos e calidade na atención 

sanitaria e que  isto  acabou en traslados de pacientes tanto ao Hula como a clínicas 

privadas da capital, xa que é onde se manexa a área sanitaria. En Lugo  é onde se 

decidirá  a dedicación do orzamento, tanto de capital humano como económico (en 

Burela,  por primeira vez na historia do hospital, non ten partida orzamentaria propia). 

 Coa perda de servizos sanitarios e nos sanitarios, a eliminación de pedidos ás  

empresas subministradoras e de mantemento, provocarán (xa o están facendo) un 

aumento do paro moi importante, e no peor momento, na Comarca da Mariña.  

Esta situación que foi provocada unicamente polos políticos do PP, con representación 

na Xunta, na provincia, na comarca e nos concellos, demostra a intención de suprimir  

o nivel de servizos sanitarios públicos que os mariñáns tíñamos gañado, con moito 

esforzo, e demostran, tamén, o desprezo á xente o non traballar polos seus intereses e 

preocupacións.  

Por todo elo, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Foz, presenta para a súa 

aprobación polo Pleno Municipal, os seguintes ACORDOS: 

 

 A recuperación da Área de Xestión Sanitaria Integrada propia da Mariña. 

 A ampliación real e efectiva do Hospital da Costa, con aumento de 

especialidades e servizos tan necesarias na Mariña como é a Unidade de 

Oncoloxía.  

 A aplicación do Plan Mellora da Atención Primaria, que desembocaría na 

mellora da atención sanitaria dos mariñáns nos seus Centros de Saúde, dado 

que dito plan contempla o aumento de persoal sanitario e medios técnicos tan 

necesarios. 

Rexeitar as áreas de xestión clínica.- 

A Portavoz do PSG-PSOE pasa a dar lectura da súa moción. 

 

O Señor Alcalde responde que se está a traballar nun Plan Director , así como nunha 

unidade de Oncoloxía, a atención primaria agora depende do Hospital da Costa e antes 

de Lugo, o Xerente é unha persoa cualificada que xa que estivo no Hospital de Vigo e 

polo tanto está capacitado para defender os intereses do Hospital dentro da área 

integrada. Preocupalle as voces dos sanitarios, pero tamén é certo que se implantou un 

servizo de hospitalización a domicilio, entre outros. 

 

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

transcrita a votación ordinaria,  co resultado seguinte: 

 

 Votos a favor: BLOQUE-MIXTO, UNIFOZ E PSOE 

               Votos en contra: Ningún 

 Abstencións:  PP 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 
 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

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

GALICIA A QUE POÑA EN VALOR O HOSPITAL COMARCAL DA COSTA E 

MANIFESTANDO O REXEITAMENTO ÁS ÁREAS DE XESTIÓN INTEGRADAS”.- 
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A portavoz do PSG-PSOE pasa a dar lectura da súa Moción e de declaracións que se 

fixeron na prensa, como consulta médica en casetas de obra po falta de espacio, caída 

da parte do falso teito en determinadas consultas, o 88% dos médicos da Mariña 

apelan a solidariedade dos mariñenses para o seu mantemento, etc.- 

 

O portavoz de UNIFOZ manifesta que a xerencia única só trouxo diferencias como o 

tema das vacinacións, o deterioro no Hospital da Costa é un clamor e todo o que se di 

non está politizado, sale de facultativos que levan máis de 20 anos.- 

 

O portavoz do MIXTO-BNG manifesta que está a favor do sistema público sanitario e 

en contra da súa privatización e do seu desmantelamento.- 

 

O señor ALCALDE responde que ten confianza nos facultativos e no funcionamento 

do Hospital da Costa. O novo Xerente é unha persoa con esperiencia na xestión de 

hospitais,  e o Hospital de Burela depende do SERGAS e agora de Lugo, e ten que 

darlle conta á Xerencia Integrada. Non hai un desmantelamento nin desaparecerá 

como vostedes decían, é verdade que os Centros de Saúde e PACS dependen do 

Hospital da Costa, e crearonse os servizos de hospitalización a domicilio, 

remodelouse a área de endoscopias e dotouse de máis torres de endoscopia, crearonse 

novas prazas, licitouse o plan director, etc.- 

 

O portavoz de UNIFOZ manifesta que todo o que di é fume, xa que no tema de 

endoscopias hai local pero non persoal, si se melloraron os servizos, ¿porqué hai 

protestas?, e a área integrada o que provocou é ser unha sucursal de Lugo, e non ten 

que defender a valía do Xerente porque fai o que lle manda a Conselleira.- 

 

O portavoz do MIXTO-BNG manifesta que o PP terá que decir o que quere facer coa 

Sanidade, ahí está o caso de Madrid. Estes recortes o que fan é privatizar 

determinados servizos, a centralización quitou competencias ás Comarcas, non se 

cobren as baixas, hai moitas pequenas cousas de mal funcionamento e o negocio da 

Sanidade é moi grande.- 

 

O señor ALCALDE responde que dentro de unhos anos falaremos, porque non hai 

desmantelamento, determinados servicios non se poden prestar porque non é un 

hospital normal, dotaránse novos servizos , como é o de oncoloxía, e non quere facer 

demagoxia coa Sanidade.- 

 

A portavoz do PSG-PSOE di que a demagoxia faina o seu Partido, preguntando no 

Parlamento qué vai pasar co servizo de oncoloxía.- 

 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

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

- Votos en contra: Ningún 

- Abstencións: PP 
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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 20/03/2014 RELFECTIDO 

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

 

11.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA A QUE 

POÑA EN MARCHA AS MEDIDAS QUE SEXAN NECESARIAS PARA GARANTIR A 

CONTINUIDADE DA ACTIVIDADE E EQUIPO DA EMPRESA SARGADELOS.- Dáse conta 

do ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, 

acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 20 de marzo de 2014, que no seu literal 

indica: 

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo 

municipal PSG-PSOE, co tenor seguinte: 

 
“ MOCIÓN INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA A QUE POÑA EN MARCHA AS MEDIDAS QUE 

SEXAN NECESARIAS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA ACTIVIDADE E EQUIPO DA 

EMPRESA SARGADELOS, en base ás seguintes consideracións: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O pasado xoves 6 de marzo, o Grupo Empresarial Sargadelos, declarouse en 

suspensión de pagamentos despois dun proceso sempre deterioración da súa actividade 

económica. Deterioración, que nada ten que ver co excelencia relativa á calidade e 

singularidade das pezas creadas, senón cunha dirección desastrosa dende o punto da 

xestión. 

Xa en último trimestre do ano pasado, a empresa radicada no Concello de Cervo 

anunciou un ERE de extinción para corenta e un traballadores que realizan as súas 

funcións na prata cervense, e para 29 empregados da planta que a empresa posúe en 

Sada. 

Estamos a falar dunha empresa que na pasada lexislatura recibiu importantes axudas 

do Goberno galego e que ían ligadas a un plan de viabilidade, que contemplaba xa 

modificacións do cadro de persoal mediante baixas incentivadas e prexubilacións, 

ademais dá redución de xornada dous traballadores que seguiron mantendo ou seu 

posto de traballo. 

Para ou Grupo Municipal Socialista Socialista sempre mantivo que o ERE de 

exteinción afectaba a unha empresa singular, que ademais dá compoñente industrial e 

do emprego, ten unha vertente cultural e simbólica para A Mariña lucense, que 

transcende mesmo máis alá dás nosas fronteiras. 

Ás axudas outorgadas a través dá Consellería de Economía e Industria foron de 1 

millón de euros, repartidas dá seguinte forma, 600.000 a través dun préstamo e unha 

axuda de 400.000 euros a fondo perdido. 

Dende que estalou a crise económica estamos a asistir como a Xunta de Galicia 

intervén en empresas privadas por medio da inxección de liquidez, desatendendo ao 

momento os mecanismos de fiscalización necesarios para saber en que elementos da 

xestión se reinverte o capital público, sen garantir a continuidade dos proxectos 

empresariais, e o que é máis importante, sen protexer o emprego nin a transcendencia 

da actividade na marca Galicia. 
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Por todo isto, e ante o fracaso na xestión de Sargadelos, o Grupo Municipal Socialista 

do Concello de Foz propón o pleno para o seu debate, e posterior aprobación polo 

Pleno da Corporación, o seguinte ACORDO: 

 

Instar á Xunta de Galicia a que desenvolva un plan integral para a empresa de 

Sargadelos, que poña en marcha todas as medidas precisas encamiñadas a garantir a 

viabilidade e a continuidade dá empresa Sargadelos garantindo a totalidade dous 

postose de traballo.- 

 

A Portavoz do PSG-PSOE pasa a dar lectura da súa Moción. 

 

O Señor Alcalde manifesta que é unha empresa privada que recibíu axudas da Xunta de 

Galicia por importe de 1.000.000 Euros,  e polo tanto ten que resolver os problemas 

cos seus proveedores. 

 

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

transcrita a votación ordinaria,  co resultado seguinte: 

 

  Votos a favor: BLOQUE-MIXTO, UNIFOZ E PSOE 

               Votos en contra: Ningún 

 Abstencións:  PP 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

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

GALICIA A QUE POÑA EN MARCHA AS MEDIDAS QUE SEXAN NECESARIAS PARA 

GARANTIR A CONTINUIDADE DA ACTIVIDADE E EQUIPO DA EMPRESA SARGADELOS”.- 

A portavoz do PSG-PSOE pasa a dar lectura da súa Moción.- 

O portavoz do MIXTO-BNG manifesta que o proxecto forma parte da cultura e da 

identidade do noso país.- 

O señor ALCALDE responde que todos estamos de acordo en que forma parte da nosa 

cultura, pero é problema é cal é a súa solución, xa que é unha empresa privada que ten 

que tratar de mellorar a súa productividade. A Xunta de Galicia o que fixo foi tratar de 

inxectar algo de liquidez a cambio de un plan de viabilidade. Nesta Moción non hai 

solución de ningún tipo, por iso se absteñen.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E MIXTO-BNG 

- Votos en contra: Ningún 

- 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 20/03/2014 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 
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12.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA A QUE 

INCLÚA COMO PRIORIDADE NOS SEUS PRESUPOSTOS A VÍA DE ALTA CAPACIDADE 

ENTRE FERROL E BARREIROS TENDO EN CONTA AS ALEGACIÓNS PRESENTADAS AO 

ACCESO Á VARIANTE DE MAGAZOS.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria 

celebrada o día 20 de marzo de 2014, que no seu literal indica: 

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo 

municipal PSG-PSOE, co tenor seguinte: 

 
MOCIÓN INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA A QUE INCLÚA COMO PRIORIDADE NOS SEUS 

PRESUPOSTOS A VÍA DE ALTA CAPACIDADE ENTRE FERROL E BARREIROS TENDO EN 

CONTA AS ALEGACIÓNS PRESENTADAS AO ACCESO Á VARIANTE DE MAGAZOS, en base 

ás seguintes consideracións: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Os gobernos central e autonómico do Partido Popular continúan demostrando o seu 

desinterese e abandono á Mariña Luguesa. Dende a chegada de Feijóo á presidencia 

autonómica foron numerosos os proxectos que se abandonaron a pesar de estar 

comprometidos polo anterior goberno bipartito. Así, seguen sen desenvolverse as obras 

de acceso ao Porto de Burela, ou a implementación do Plan Director do Hospital da 

Costa. 

A Vía de Alta Capacidade (VAC) que une Ferrol con Barreiros é outro dos proxectos 

que tamén quedou paralizado. A VAC, da que é cotitular o Ministerio de Fomento no 

tramo de Barreiros a San Ciprián, non ten máis que 100.000 euros consignados para a 

redacción do proxecto entre Barreiros e Foz nos Presupostos Xerais do Estado, o que 

supón, na práctica, a suspensión total da infraestrutura. 

Pola súa banda, a Xunta de Galicia continúa no seu empeño de aprobar o trazado 

correspondente á variante de Magazos publicada no Diario Oficial de Galicia o 14 de 

xuño de 2013, a pesar dos informes desfavorables do Concello de Viveiro, da 

Deputación de Lugo, e das alegacións presentadas polos veciños. 

Das máis de 70 propostas presentadas pola cidadanía a Xunta só aceptou unha, 

demostrando novamente a súa intención de gobernar de costas á cidadanía. 

Tanto os cidadáns, coma o Concello de Viveiro, e a Deputación de Lugo, defenden o 

trazado consensuado e aprobado polo anterior goberno da Xunta e cuxas obras foron 

adxudicadas polo Partido Popular. 

Na actualidade, o Goberno Galego non ten, a día de hoxe, explicitada ningunha 

posición sobre a continuidade ou non deste proxecto de comunicación fundamental 

para a articulación da provincia de Lugo e do Norte de Galicia. Ademais, quedou 

demostrado que a falta de investimento levado a cabo por Feijóo fixo imposible a 

construción da vía, que debía de estar acabada en 2013. 

Polo exposto, e ante o abandono ao que somete o Goberno de Mariano Rajoy e de 

Feijóo á Mariña Lucense, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Foz somete 

para o seu debate e posterior aprobación polo Pleno da Corporación, os seguintes 

ACORDOS: 

 

 Instar á Xunta de Galicia a que reactive a Vía de Alta Capacidade entre Ferrol 

e Barreiros.  
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 Exisir á Xunta de Galicia que rexeite o estudo de impacto medioambiental 

realizado pola administración autonómica e que inicie as actividades políticas 

e administrativas para modificar dito documento tendo en conta as alegacións 

presentadas polos veciños, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.- 

A Portavoz do PSG-PSOE pasa a dar lectura da súa Moción. 

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO manifesta que é a vía de alta capacidade Ferrol-San 

cibrao, e que ten que ser a Xunta a que meta nos seus orzamentos. 

 

O Señor Alcalde responde que hai un enquistamento polos veciños de Magazos, xa fai 

moitos anos, porque non a queren e leva un retraso importante, pero hai crédito da 

Xunta de Galicia para a  realización  do trazado. 

 

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

transcrita a votación ordinaria,  co resultado seguinte: 

 

Votos a favor: BLOQUE-MIXTO, UNIFOZ E PSOE 

 Votos en contra: Ningún 

 Abstencións:  PP 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

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

GALICIA A QUE INCLÚA COMO PRIORIDADE NOS SEUS PRESUPOSTOS A VÍA DE ALTA 

CAPACIDADE ENTRE FERROL E BARREIROS TENDO EN CONTA AS ALEGACIÓNS 

PRESENTADAS AO ACCESO Á VARIANTE DE MAGAZOS”.- 

A portavoz do PSG-PSOE pasa a dar lectura da súa Moción.- 

O señor ALCALDE manifesta que os informes técnicos son favorables ao trazado 

municipal, o único que fixo a plataforma e parar e enquistar a súa realización, ademáis 

estase a debater en Foz unha variante de Viveiro. O paso por Magazos que propón a 

Xunta,  os veciños de Magazos quereno deviar 5 km., e os técnicos din que non se 

solucionarían os problemas de tráfico e deixaría aillado a Viveiro. O que queren é que a 

vía de alta capacidade teña os menos trámites posibles.- 

A portavoz do PSG-PSOE manifesta que non entende porque di iso, xa que por motivos 

de traballo vaise moito a Viveiro e as condicións non son boas. Queren que se faga a 

obra pero que se respecte aos veciños e que non se meta polo medio dunha aldea. As 

plataformas están lexitimadas, non todas están politizadas como di.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E MIXTO-BNG 

- Votos en contra: PP 

- Abstencións: Ningunha 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 



 26 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 20/03/2014 RELFECTIDO 

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

 

13.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA A 

INSTAURAR UN SEGURO DO MAL TEMPO.- Dáse conta do ditame emitido pola 

comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 20 de marzo de 2014, que no seu literal indica: 

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo 

municipal PSG-PSOE, co tenor seguinte: 

MOCIÓN relativa a INSTAR Á XUNTA DE GALICIA A INSTAURAR UN SEGURO DO MAL 

TEMPO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dende o pasado mes de decembro a comunidade autónoma de Galicia está a ser 

azoutada por diversos temporais, cicloxénese explosivas e demais que están a impedir 

que a frota pesqueira poda saír a faenar. 

Esta situación está a poñer os armadores e mariñeiros nunha situación económica 

límite. A falla de ingresos da frota tamén está a repercutir nas lonxas e nas peixeiras 

que ven como as capturas son mínimas e o desabastecemento dos mercados é cada día 

maior. Algúns sectores xa cifraron estas perdas en máis dun 28% dende o pasado mes 

de decembro. 

Perante o mandato do bipartito na Xunta de Galicia, os socialistas afrontamos este 

problema que ano a ano acontece nas nosas costas coa implementación dun 

denominado Seguro do Mal Tempo. Este seguro pretendía cubrir as perdas das 

embarcacións cando tiñan que permanecer en porto pola presenza de temporais. 

Coa chegada do Partido Popular ao goberno da Xunta este seguro deixouse de pagar e 

eliminouse. Ate ese momento a Xunta financiaba unha parte do custe do seguro e o 

resto correspondía aos propios armadores. 

Agora vemos como esta situación de mal tempo esta a perdurar varios meses e o seguro 

sería un sistema idóneo para paliar as perdas da frota pesqueira galega. Non obstante 

ante a eliminación da subvención da Xunta os armadores non poden afrontar por si sos 

o seu pago. 

Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista de Foz, propón ó Pleno municipal a 

adopción dos seguintes ACORDOS: 

1.- Instar a Xunta de Galicia a negociar cunha compañía de seguros a posta en 

marcha dunha póliza que dea cobertura aos episodios de amarre por causas de mal 

tempo. 

2.- Instar a Xunta de Galicia a poñer en marcha unha liña de axudas directas aos 

armadores para o financiamento do custe das primas do seguro. 

3.- Dirixirse ao presidente da Xunta dando conta deste acordo.- 
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A Portavoz do  PSG-PSOE pasa a dar lectura da súa Moción.  

 

O Portavoz de UNIFOZ manifesta que é unha boa inicitaiva se se fixera en tempo, pero 

non sabe se agora o sector pesqueiro a aceptaría. 

 

O Señor Alcalde responde que o sector pesqueiro non está moi de acordo coa medida. 

 

A Portavoz do PSG-PSOE manifesta que é boa,  pero noutras condicións, non como as 

que se querían negociar nun principio. 

  

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

transcrita a votación ordinaria,  co resultado seguinte: 

 

  Votos a favor: BLOQUE-MIXTO, UNIFOZ E PSOE 

               Votos en contra: Ningún 

. Abstencións:  PP 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE PARA INSTAR Á XUNTA DE 

GALICIA A INSTAURAR UN SEGURO DO MAL TEMPO”.- 

A portavoz do PSG-PSOE pasa a dar lectura da súa Moción.- 

O señor ALCALDE manifesta que este seguro non o queren os profesionais do sector, as 

peticións só ascenden ao 4% do total, polo que non están de acordo. O mal tempo non é 

novidade, o importante é que o avale o sector.- 

A portavoz do PSG-PSOE manifesta que o que queren é que se trate de mellorar as 

pólizas, quedarse de mans cruzadas non vale para nada, por iso piden unha intención de 

mellora das condicións ante a Xunta de Galicia.- 

O portavoz de UNIFOZ manifesta que o sector pesqueiro depende do mar, e si está mal 

non poden sair, e polo tanto os parámetros que había non eran os máis efectivos, polo 

tanto están de acordo.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E MIXTO-BNG 

- Votos en contra: PP 

- Abstencións: Ningunha 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 20/03/2014 RELFECTIDO 

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

 

14.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG POLO DEREITO A UNHA VIVENDA 

DIGNA, ALUGUEIRO SOCIAL, PARALIZACIÓN DOS DESAFIUZAMENTOS E IMPULSO 
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DUNHA LEI GALEGA DE VIVENDA.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria 

celebrada o día 20 de marzo de 2014, que no seu literal indica: 

“ MOCIÓN  POLO DEREITO A UNHA VIVENDA DIGNA, ALUGUEIRO SOCIAL, 

PARALIZACIÓN DOS DESAFIUZAMENTOS E IMPULSO DUNHA LEI GALEGA DE VIVENDA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A crise económica e a carencia de leis que defendan o dereito constitucional das 

persoas a unha vivenda digna están a provocar miles de desafiuzamentos que 

constitúen un drama social sen precedentes. 

A ausencia de controis públicos permitiulle á banca a concesión abusiva de créditos 

hipotecarios e moitas persoas afectadas pola crise viron como a voracidade bancaria 

embargou as súas vivendas e, por riba, continuarán a lle deber ao banco, porque 

entregar a vivenda –coa lexislación hipotecaria vixente que consolida os privilexios da 

banca- non supón eliminar a débeda. Cómpre lembrar que o sector financeiro recibiu 

miles de millóns de diñeiro público para sanear a súa nefasta xestión, entre elas as 

consecuencias das súas aventuras na construción, que a burbulla inmobiliaria foi un 

dos factores da crise, e que goza de total permisividade pola ausencia de leis que 

impidan as execucións hipotecarias que deixan na rúa familias enteiras. 

A función social da vivenda e o dereito a acceder a esta carece de valor diante dun 

sistema que a considera un simple ben de consumo suxeito ás leis do mercado, negando 

o dereito fundamental a un teito que acolla as persoas e permita que se desenvolvan 

socialmente. Por iso calquera desafiuzamento é simplemente unha agresión. 

Os poderes públicos converten en papel mollado a Declaración Universal de Dereitos 

Humanos ou o Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, que 

recoñecen, entre outros, o dereito de toda persoa a unha vivenda, e mesmo o artigo 47 

da Constitución de 1978 estabelece o dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. 

Hoxe, as galegas e os galegos, a través dunha Iniciativa Lexislativa Popular 

referendada por miles de sinaturas, están a demandar do Parlamento de Galiza a 

aprobación dunha proposición de lei que contribúa a garantir na Galiza o dereito 

constitucional a gozar dunha vivenda digna e adecuada, fomentar o acceso universal a 

unha vivenda habitábel e a paralizar todos os desafiuzamentos no noso país, 

favorecendo o alugueiro social e impulsando unha lei galega de Vivenda que promova 

o uso das vivendas baleiras ou deshabitadas. 

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

adopción do seguinte 

ACORDO 

a) Apoiar e asinar a Iniciativa Lexislativa Popular a prol de garantir na Galiza o dereito 

fundamental a unha vivenda digna e da protección dos colectivos sociais máis vulnerábeis, 

que aborde: 

3. A paralización dos desafiuzamentos, así como favorecer o alugueiro social.  

4. A creación dun parque galego para a xestión de vivendas baleiras e a posta en marcha 

dunha axencia pública de alugueiro. 

5. A expropiación das vivendas a bancos, filiais inmobiliarias e outras persoas xurídicas 
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que posúan as vivendas das persoas físicas que estean en proceso de execución ou 

embargadas por mor dunha situación sobrevida derivada da fonda crise económica. 

6. A paralización inmediata dos desafiuzamentos e do estabelecemento opcional da dación 

en pagamento. 

          2. Colaborar na recollida de sinaturas de apoio a esta Iniciativa Lexislativa Popular. 

3. Trasladar este acordo ao presidente da Xunta e grupos parlamentares do Parlamento de 

Galiza.- 

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO pasa a dar lectura da súa Moción. 

 

O Señor Alcalde responde que hai unha Lei de Medidas Urxentes que se está aplicando 

que o resolve, e agora a vivenda libre vale menos que a protexida. 

 

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO manifesta que hai unha serie de cláusulas abusibas 

coma no caso das preferentes, o Banco de España ten moita responsabilidade, a xente 

está indefensa ante as circunstancias tan cambiantes. As propias leis son ilegais. 

 

A Portavoz do PSG-PSOE manifesta que a Banca aplica cláusulas abusibas e a 

Administración non está a facer nada. 

 

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

transcrita a votación ordinaria,  co resultado seguinte: 

 

           Votos a favor: BLOQUE-MIXTO, UNIFOZ E PSOE  

               Votos en contra: Ningún 

 Abstencións:  PP 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG POLO DEREITO A UNHA 

VIVENDA DIGNA, ALUGUEIRO SOCIAL, PARALIZACIÓN DOS DESAFIUZAMENTOS E 

IMPULSO DUNHA LEI GALEGA DE VIVENDA”.- 

 

O portavoz de UNIFOZ pasa a dar lectura da súa Moción.- 

 

O señor ALCALDE manifesta que no RDL 27/2012 o Goberno de España aproba a 

normativa para solucionar o problema do desafiauzamento. O Goberno da Xunta coa 

Lei 8/2012 tamén adopta medidas neste sentido, na que se inclue a vivenda de inserción 

ou asistencia social, facilita o fraccionamento e aprazamento do pago da cuota da 

vivenda, creouse a vivenda de aluguer para pouca renda, etc., e solventouse un 

problema moi grave e estase a traballar neste sentido.- 

 

O portavoz do MIXTO-BNG responde que as medidas non son suficientes.- 
 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E MIXTO-BNG 
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- Votos en contra: Ningún 

- 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 20/03/2014 RELFECTIDO 

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

 

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

Non houbo.- 

 

16.- ROGOS E PREGUNTAS.- 

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes: 

GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE  

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE: 

-Que cada vez que se convoque un pleno ordinario ou extraordinario se dé conta á 

Radio Municipal.- 

-Reparar o cristal da marquesina de San Acisclo.- 

-Limpeza e acondicionamento do pobo e pintar os pasos de peóns.- 

GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ 

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ: 

-Que se poña un vallado fronte á Gardería Galiña Azul, porque é periogoso. 

-Que se repoñan os espellos de Fazouro e de Cangas.- 

GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG 

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA: 

-Que se arranxe o burato de Nois, a baranda do porto e que se quiten os escombros do 

temporal no paseo marítimo.- 

 

Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes: 

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

-O camiño de Nois, fronte á igrexa, quedou destrozado polo temporal, veu un veciño 

pedir arranxo e dixeronlle que non. 

O señor alcalde responde que fixo unha casa nun camiño que non estaba asfaltado.- 

-As medidas na desembocadura da ría de Fazouro, xa que estivo o xefe de Costas, si se 

fixo algo do que nós pedimos nas Mocións anteriores. 

O señor alcalde responde que é a máis danada polo temporal e Costas vai tratar de 

arranxar o problema.- 

-¿Saben vostedes que hai unha ordenanza que prohibe fixar carteis nas marquesinas?. 
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O señor alcalde responde que sí e que a Policía Local está actuando.- 

 

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ 

-¿Por qué a Dirección Xeral de Innvoación e Saúde nos multou pola piscina?. 

O señor alcalde responde que hai humidade, filtración no vaso…, interpuxemos un recurso 

de alzada contra a mesma.- 

-¿Pediuse axuda para contratar persoal para a Oficina de Turismo? 

O señor alcalde responde que sí que se pediu.  

-As axudas da Deputación de Lugo que ten para Axuda no Fogar, ¿pedironse?. 

-O señor alcalde responde que si hai subvención pedirase pero non se solen pagar.- 

 

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

-O custe do Plan da Ordenación de Portos? 

O señor alcalde responde que non se sabe.- 

-¿Cándo vai traer o orzamento municipal? 

O señor alcalde responde que ao non estar resolto o problema do extraxudicial non se 

trouxo, porque así o pedía a oposición antes.- 

 

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) 


