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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

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)

INTERVENTOR
D. LUÍS RAMÓN VÁZQUEZ PARGA

No salón de xuntas do
concello de Foz, sendo as
vinte horas e trinta minutos
do día vinte e oito de febreiro
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
o
interventor, habilitado estatal
Luís Ramón Vázquez Parga e
actúa
de
secretario
o
habilitado estatal
Vicente
Pastor Martínez.-

SECRETARIO
D. VICENTE PASTOR MARTÍNEZ

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

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:1.- APROBACIÓN SE PROCEDE DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
EXTRAORDINARIA DE DATA 30 DE XANEIRO DE 2013.- Por unanimidade dos/as trece

señores/as concelleiros/as asistentes acórdase prestar aprobación ao borrador da acta da
sesión anterior extraordinaria de data 30 de xaneiro de 2013, en todos os seus extremos
e nos seus propios termos, agás a seguinte intervención:
Polo señor XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ) reparando o que se reflicte na quenda
de rogos e preguntas, formúlase o pedimento de aclarar a súa pregunta da acta anterior,
interesando se consigne literalmente o acontecido e que coincida coas intervencións
reflectidas na gravación radiofónica.Polo secretario maniféstase que é o reflectido como resume da pregunta formulada e
contestación respostada, sen embargo, así se reflectirá a medio de corrección, segundo
o seguinte tenor:
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EN DATA 28 DE FEBREIRO DE 2013
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Onde di:
1.- ¿Polo pago a xustificar de 3.500,00 € que se estendeu para alfombras florais do
Carmen 2012? Esa factura do provedor non a entendemos.Contesta o alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, que ese foi o pago que
se fixo das flores, o que aporta o concello para adorno das rúas.Debe dicir:
UNIFOZ vai facer tres preguntas en relación a eses
case 50 informes de reparo de intervención, un deles ten que ver cun pago a xustificar que
se pediu para as alfombras florais do Carme de 2012 por importe de 3.500,00 euros. Para
a xustificación dese preséntase unha factura dun provedor, que non puido dicir o nome, de
2.324,00 euros por subministro de flor. É algo que non entendemos, por eso queremos
preguntar o que nós non entendemos, que as diferentes comisións das calles do Carme se
lle deu un diñeiro para que eles compraran flor onde quixeran e aquí aparece unha factura
de 2.324,00 euros de subministro de flor, que é o que pon, entonces gustaríame
preguntarlle ¿A que responde ese subministro deses 2.324,00 euros de flor?, ¿Para qué
foron?.

Se un provedor presenta unha factura polo
subministro de flor de 2.324 euros entendemos que serviu flor, o que non puido servir
cartos ás comisións.XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ):

ALCALDE JAVIER JORGE CASTIÑEIRA: Claro, cada parte da calle tiña un tanto de diñeiro en

flor.ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ): ¿Cada

calle tiña un tanto de diñeiro en flor?, é o

que non entendo.ALCALDE JAVIER JORGE CASTIÑEIRA :

¿Por qué o reparo de intervención?, léao e mire o
porqué do reparo de intervención, porqué me fai o reparo o interventor.A señora ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ) E XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ)
interrompendo a explicación do alcalde de modo inintelixible.Pero non entendo a factura. Se un provedor presenta
unha factura no concello por subministrar flor eu quero entender que ese provedor
subministrou flor a esas calles, e parece que non subministrou flor, porque as diferentes
calles foron á Casa da Cultura, déuselles un diñeiro e foron a comprar a flor onde lles deu
a gana.XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ):

ALCALDE JAVIER JORGE CASTIÑEIRA: Que va home, que va.-
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pago que se fixo polas alfombras de flores das
calles. Eso é o que aporta o concello para o adorno das calles, que é o que se fixo sempre,
antes estaba nunha partida orzamentaria e agora vai directamente pagando a factura polo
subministro da flor, non é outra historia. Nosoutros ás comisións non lles podemos pagar
cartos.-
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3

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ): ¿Non

foi así?.-

ALCALDE JAVIER JORGE CASTIÑEIRA: Que va, subministrouse cartos en flor da floristería.

Interrompe ANA MARÍA
miña calle non.-

LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ)

dicindo (en parte inintelixible), na

Igual pagaches cartos de mais. O resto da xente o
concello déuselle flor, subministrouse a flor, neste sentido, pero o reparo non é por iso, o
reparo é por pedilo e por pagalo antes.ALCALDE JAVIER JORGE CASTIÑEIRA:

O reparo entre outras cousas ven por que, aquí na
xustificación, se pedía para alfombras florais do Carme 2012 e aquí se mete unha serie de
cousas que nada teñen que ver, como poden ser, pieza de cuero repujada, orujo blanco,
manteca de cerdo e non sei que mais, que non debe ter moito que ver con esa actividade.
O que non entendía é esa factura a que flor correspondía.historia.Ou sexa que o provedor subministrou eses 2.324,00
euros de flor, e foi a que se puxo nas calles.XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ):

Correcto, así foi. Non hai outra historia. Se alguén
comprou máis flor noutro lado é cousa del, nosoutros demos tantos euros en flor nesa
floristería e punto non hai máis.ALCALDE JAVIER JORGE CASTIÑEIRA:

XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ): ¿Pero

as calles foron alí a buscar a flor á floristería?.

ALCALDE JAVIER JORGE CASTIÑEIRA: Claro.XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ): Bueno

non hai máis. Outra pregunta.

2.- TOMA DE POSESIÓN DO CONCELLEIRO DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE, DON
RAMÓN SIXTO LEGASPI.-

Considerando que por acordo do Pleno, acadado na súa sesión extraordinaria celebrada en
data 30 de xaneiro de 2013, tomouse coñecemento da renuncia voluntaria de JOSE
RAMON VAL ALONSO do posto de concelleiro polo grupo municipal do PSdeG-PSOE, en
cumprimento do establecido no artigo 9.4 do Real Decreto 2586/1986, do 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais.Considerando que o concello solicitou á Xunta Electoral Central que lle fora remitida a
credencial de RAMÓN SIXTO LEGASPI, seguinte na lista das eleccións municipais
celebradas en data 22 de maio de 2011.Considerando que a credencial foi recibida neste concello segundo rexistro de entrada
número 868 de data 18/02/2013, do que se da conta polo secretario da devandita
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Pois mire, á flor que se puxo. Non hai outra
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credencial, acreditándose polo designado a súa personalidade que foi coñecida por
notoriedade e a continuación, compróbase que o representante electo formulou as
declaracións referidas no artigo 75.7 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases
do Réxime Local, nos termos recollidos nos modelos aprobados polo Pleno para os
efectos.ACTO DE XURAMENTO OU PROMESA

Trala lectura polo señor alcalde-presidente ao disposto no artigo 108.8 da Lei Orgánica
5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, referido á toma de pose do designado,
procédese a nomear a don RAMÓN SIXTO LEGASPI, para os efectos de prestación do
xuramento ou promesa.-

3.- TOMA DE POSESIÓN DO CONCELLEIRO DO GRUPO MUNICIPAL PP, DON JOSÉ
ÁNGEL PALEO SOTO.-

Considerando que por acordo do Pleno, acadado na súa sesión extraordinaria celebrada en
data 30 de xaneiro de 2013, tomouse coñecemento da renuncia voluntaria de MANUEL
PAVÓN LÓPEZ do posto de concelleiro polo grupo municipal do PP, en cumprimento do
establecido no artigo 9.4 do Real Decreto 2586/1986, do 28 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais.Considerando que o concello solicitou á Xunta Electoral Central que lle fora remitida a
credencial de JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO, seguinte na lista das eleccións municipais
celebradas en data 22 de maio de 2011, trala renuncia por comparecencia ante a secretaría
municipal de don José Luís Sánchez García.Considerando que a credencial foi recibida neste concello segundo rexistro de entrada
número 863 de data 18/02/2013, do que se da conta polo secretario da devandita
credencial, acreditándose polo designado a súa personalidade que foi coñecida por
notoriedade e, a continuación, compróbase que o representante electo formulou as
declaracións referidas no artigo 75.7 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases
do Réxime Local, nos termos recollidos nos modelos aprobados polo Pleno para os
efectos.ACTO DE XURAMENTO OU PROMESA
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Don RAMÓN SIXTO LEGASPI promete e, seguidamente, o señor alcalde-presidente
outórgalle a posesión do cargo e ocupa o seu escano sendo doce o número de
concelleiros/as asistentes neste intre.-

Cód. Validación: X7S65NCCR5GN6DFES5PR5MDWR | Verificación: http://concellodefoz.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 26

«Xurades (ou prometedes) pola vosa conciencia e honra, cumprir fielmente as
obrigas do cargo de concelleiro do concello de FOZ con lealdade ao Rei, e gardar e
facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado ».

ACTA DEL PLENO

Este realízase utilizando a fórmula prevista no Real Decreto 707/1979, do 5 de abril,
regulador da fórmula para toma de pose de cargos ou funcións públicas:
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Trala lectura polo señor alcalde-presidente ao disposto no artigo 108.8 da Lei Orgánica
5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, referido á toma de pose do designado,
procédese a nomear a don JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO, para os efectos de prestación do
xuramento ou promesa.Este realízase utilizando a fórmula prevista no Real Decreto 707/1979, do 5 de abril,
regulador da fórmula para toma de pose de cargos ou funcións públicas:
«Xurades (ou prometedes) pola vosa conciencia e honra, cumprir fielmente as
obrigas do cargo de concelleiro do concello de FOZ con lealdade ao Rei, e gardar e
facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado ».

5.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO

Dáse conta do ditame
emitido pola comisión informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado
na súa sesión ordinaria celebrada o día 21 de febreiro de 2013, que no seu literal indica:
PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.-

“Dada conta da proposta da alcaldía de data 7 de febreiro de 2013 , en relación ao expediente que se
reflicte no epígrafe, que é defendida polo alcalde e cuxo texto é como sigue:
Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de Economía, Facenda e
Especial de Contas a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do prezo público pola prestación do
servizo de axuda no fogar, marcando as pautas oportunas para que sexa o devandito órgano colexiado
quen adopte finalmente unha proposta concreta que se elevará a debate e resolución do Concello Pleno.
A orixe da modificación é a necesidade de adaptar o prezo establecido na Ordenanza á regulación contida
no Decreto 99/2012, de 99/2012, do 16 de marzo, pola que se regulan os servizos sociais comunitarios e o
seu financiamento, aprobada pola Xunta de Galicia, que determina a obriga de modificar as porcentaxes
de achegas a realizar polos usuarios do servizo, atendendo ao sinalado nos artigos 61 e 62.
Vistos os informes de Secretaría de 23/01/2013, do traballador social de 05/02/2013 e a memoria
económica e informe de intervención de 07/02/2013.
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.
__________________________________________________________________________________________________________
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funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, dáse conta ao Pleno da corporación
das resolucións e decretos da alcaldía 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.-
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4.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA DESDE O ÚLTIMO
PLENO ORDINARIO.- Aos efectos previstos no regulamento de Organización,

ACTA DEL PLENO

Don JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO xura e seguidamente o señor alcalde-presidente
outórgalle a posesión do cargo e ocupa o seu escano sendo trece o número de
concelleiros/as asistentes neste intre.-
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- 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:

Artigo 4º. Contía
A contía do servizo estará determinada por:
a) Con carácter xeral polo prezo por hora do servizo prestado 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 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:

ACTA DEL PLENO

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
AXUDA NO FOGAR

Número: 2013-0002 Fecha: 09/04/2013

Primeiro.- Aprobar con carácter provisional 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:

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%

2.- MODALIDADE DE ACCESO DIRECTO
Grao I
Nivel I
Nivel II
Nivel I
Capacidade
20 horas
económica (referida
ao IPREM)
Inferior ou
0,00%
igual ao 100% do
IPREM
(≤532,51€)
Maior do 100% e
4,52%

Grao II

Grao III

Nivel II
Nivel I
30 horas
40 horas

Nivel II
55 horas

70 horas

90 horas

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6,56%

8,59%

11,42%

14,47%

18,09%
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1.- MODALIDADE DE LIBRE CONCORRENCIA
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7,84%

10,28%

13,66%

17,31%

21,64%

5,55%

8,05%

10,54%

14,01%

17,76%

22,19%

5,65%

8,19%

10,73%

14,26%

18,07%

22,59%

5,72%

8,30%

10,87%

14,45%

18,31%

22,89%

5,81%

8,42%

11,03%

14,66%

18,58%

23,23%

6,03%

8,75%

11,46%

15,24%

19,31%

24,14%

6,24%

9,05%

11,86%

15,76%

19,97%

24,97%

6,42%

9,30%

12,19%

16,20%

20,53%

25,66%

6,54%

9,48%

12,42%

16,51%

20,93%

26,16%

6,63%

9,62%

12,60%

16,75%

21,22%

26,53%

6,70%

9,72%

12,74%

16,93%

21,45%

26,82%

6,76%

9,80%

12,84%

17,07%

21,63%

27,04%

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.
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5,41%
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menor ou igual
ao 115% do IPREM
(532,52612,39)
Maior do 115% e
menor ou igual
ao 125% do IPREM
(612,40665,64)
Maior do 125% e
menor ou igual
ao 150% do IPREM
(665,65798,77)
Maior do 150% e
menor ou igual
ao 175% do IPREM
(798,78931,89)
Maior do 175% e
menor ou igual
ao 200% do IPREM
(931,901065,02)
Maior do 200 % e
menor ou igual
ao 215% do IPREM
(1065,03
1144,90)
Maior do 215 % e
menor ou igual
ao 250% IPREM
(1144,91
1331,28)
Maior do 250 % e
menor ou igual
ao 300% IPREM
(1331,29
1597,53)
Maior do 300 % e
menor ou igual
ao 350% IPREM
(1597,54
1863,79)
Maior do 350 % e
menor ou igual
ao 400% IPREM
(1863,80
2130,04)
Maior do 400 % e
menor ou igual
ao 450% IPREM
(2130,05
2396,30)
Maior do 450 % e
menor ou igual
ao 500% IPREM
(2396,31
2662,55)
Superior ó 500%
do IPREM
(≥2662,56)

ACTA DEL PLENO

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
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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 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.

RESULTANDO PROCLAMADO POLA PRESIDENCIA O DITAME ACADADO, DESTE XEITO
PROPOR AO PLENO DA CORPORACIÓN QUE ACADE O ACORDO NOS TERMOS
REFLECTIDOS NA PROPOSTA QUE SE VEN DE DITAMINAR FAVORABLEMENTE”.

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, explica a
proposta da alcaldía de data 7 de febreiro de 2013 en relación ao expediente que se
reflicte no epígrafe, e ordena entrar no debate do asunto, producíndose as seguintes
intervencións:
A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén
manifestando non estar de acordo coa suba a pesar da Lei de Asuntos Sociais da Xunta de
Galicia por inxusta e desproporcionada, imposta pola propia Xunta de Galicia. Os propios
beneficiarios non poden asumir este custe sendo un servizo social básico, non é xusto que
paguen máis os que menos teñen resultado dun recorte mais da Xunta de Galicia. A
política da Xunta supón unha falta de protección para estas persoas. Sinalar tamén que
neste concello este servizo estase prestando por unha empresa privada a pesar de que o
contrato está vencido, pedimos que se regularice. Recibimos queixas dos veciños e
queremos actualización dos expedientes para o que pedimos se constitúa unha comisión
avaliadora para os efectos.
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta que non
están de acordo cando se di que ninguén está por subir os impostos, cando por un
goberno faise o contrario. Non imos votar a favor porque nos parece que o SAF neste
concello marca a diferencia con respecto a outros polo desatendido. Somos o concello que
menos persoal temos no SAF, hai un falta de preocupación importante do equipo de
goberno, que xa leva un ano sen proceder á contratación respecto de dependentes,
significa unha deixación. É certo que se non aprobamos esta suba haberá un desaxuste,
pero inflúe nas persoas que están a sufrir máis e é momento de axudar a estas familias.
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- Votos a favor dous, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.
- Votos en contra, ningún.
- Abstencións cinco, dous dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE; dous dos
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal MIXTOBNG.-

ACTA DEL PLENO

Tralo debate no que non se producen intervencións, agás as de amosar o sentido favorable ao voto de cada
un dos distintos Voceiros dos grupos políticos municipais, sométese a proposta de modificación da
ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar, a votación
ordinaria, co resultado seguinte:

Número: 2013-0002 Fecha: 09/04/2013

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.

9

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta que
nos imos a votar en contra, é distinto atención a dependentes do de axuda simple no
fogar. Se miramos a memoria económica que fai o técnico correspondente, vemos que os
gastos totais en relación cos ingresos, temos unha deferencia estimada de 30.000,00 €. Se
non se aproba esta modificación da ordenanza non periga a subvención, en todo caso
custará máis ao concello. Teño que dicir que houbo un abandono total e absoluto do
SAF.O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA,
intervén dicindo estamos totalmente en contra, é certo que hai unha normativa que hoxe
non a tería. Sen embargo, manifesta o señor concelleiros que vaise a abster por unha mera
cuestión de legalidade, só por entender que é unha mera cuestión de legalidade polo
imperativo do decreto.O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta que si a Xunta de
Galicia por este motivo suspende a subvención ou o financiamento o concello de Foz
suspende o SAF e o servizo de atención a dependentes, todo o que non estea financiado
pola Xunta de Galicia non se dará o servizo. Non hai servizo se non hai financiamento.Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.

-

Votos en contra sete, catro votos dos concelleiros/as do grupo municipal
PSdeG-PSOE e tres votos dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ.

-

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

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

Número: 2013-0002 Fecha: 09/04/2013

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén
pedindo que non se faga demagoxia coas miñas palabras. Aumentar as tarifas non será
para mellorar o servizo, senón que algunhas deixarán de recibilo por non poder pagalo ou
diminuirán as horas por non poder pagalo. O concello é bastante para financiar o custe e
consideramos que é un gasto prioritario.
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O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, intervén dicindo nós queremos
que conste en acta esta advertencia, é unha irresponsabilidade non aprobar esta ordenanza,
pode supor a perda da subvención por importe de 150.000,00 €, e que se perdan os
servizos, por non adaptarse á lei, polo tanto espero que o teñan en conta os grupos neste
sentido. Falaban dunha empresa privada, estase preparando esa contratación polos
servizos xurídicos e en contestación ao grupo PSOE debo dicir que se contratou a unha
empresa privada anteriormente polo propio PSOE. O ano pasado duplicáronse as horas
prestadas. Este decreto é favorable para o concello e o que fixo foi adiantar os pagos
trimestralmente para financiar aos concellos, non son tempos para aumentarlle os custos
aos abonados, pero tamén é certo que se incrementan os servizos a pesar de que o goberno
socialista non cumpría coas obrigas que tiña que cumprir.-

ACTA DEL PLENO

O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA,
intervén dicindo que xa se opuxera en marzo de 2012, xa que isto repercute no custe e na
calidade do servizo. Vemos que esta suba é bastante significativa, sóbelles o dobre e van
pagar as persoas máis necesitadas, son subas desorbitadas. Isto vai en contra dos nosos
principios. Son servizos sociais básicos que debe cubrir a Administración Pública.
Estamos en contra da aprobación desta proposta de modificación de ordenanza.-
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CONSECUENTEMENTE POLO SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE PROCLÁMASE O ACORDO
ACADADO NO SENSO DE REXEITAR O DITAME PROPOSTA DE RESOLUCIÓN ANTES
REFLECTIDO.-

Para despachar os seguintes catro puntos da orde do día acórdase debatelos
conxuntamente e entender todo o actuado para cada un deles nos propios termos,
así:
6.- PROPOSTA ALCALDÍA CREACIÓN PERFIL DE CONTRATANTE DO CONCELLO DE
FOZ.7.- PROPOSTA ALCALDÍA CREACIÓN DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE FOZ.-

“Seguidamente, o señor alcalde-presidente explica as propostas reflectidas e ordena entrar no
debate do asunto producíndose as seguintes intervencións:
A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén
manifestando que se absterán ata o Pleno.O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, intervén dicindo que
non están en contra, discrepan por haber contratado unha plataforma cando hai outra gratuíta
pola deputación, ademais pediu de modo urxente a celebración dunha reunión de técnicos
responsables da plataforma INNOVATE e non se obtivo resposta, mentres non se conteste a ese
escrito votaremos en contra.O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, contéstalle que pode dirixirse
directamente á deputación e preguntar alí para obter información, xa que eu xa coñezo
perfectamente de que se trata.O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, intervén
dicindo que ten dúbidas en canto ao proceso de contratación, non contar co acordo dos grupos,
por enriba está implantado e está atascado. Pagamos un programa público e por outro un
programa privado.O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, contesta que se malgasta os
diñeiros empregados no INNOVATE e por iso faise unha segunda fase cuxo custe é doutros seis
millóns de euros.A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén
manifestando que INNOVATE funciona e reflicte unha serie de accións dispoñibles.Debatido suficientemente o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA. somete
as anteriores propostas a votación ordinaria co resultado seguinte:




votos a favor dous, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.
votos en contra dous, dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ.
abstencións tres, dous dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE e un do
concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG”.
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comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa
sesión ordinaria celebrada o día 21 de febreiro de 2013, que no seu literal indica:

ACTA DEL PLENO

9.- ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN DOS FICHEIROS DE CARÁCTER PERSOAL
INCLUIDOS NA FERRAMENTA “GESTIONA”.- Dáse conta do ditame emitido pola

Número: 2013-0002 Fecha: 09/04/2013

8.- PROPOSTA ALCALDÍA REGULARIZACIÓN DA SITUACIÓN XURÍDICA DOS FICHEIROS
CON DATOS DE CARÁCTER PERSOAL INCLUIDOS EN “GESTIONA”.-

11

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, explica as
propostas que se reflicten nos epígrafes anteriores, e ordena entrar no debate do asunto,
producíndose as seguintes intervencións:

O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, intervén dicindo que todo o que
contrata o BNG e PSOE é público e o que contrata o PP é privado. Eso é o que vostede
me quere dicir, porque o plan INNOVATE lévano empresas privadas co contrato da
Deputación a empresas privadas. Este é un contrato perfectamente legal e pregunte se é
legal o da Deputación. O INLUDES desapareceu e todos os programas que levaban, en
todas as administracións hai recortes e pregunten se funciona o programa porque sabemos
perfectamente que non funciona. Tamén dicir que se lles explicou polo miúdo os detalles
de esta plataforma, pero se queren saber como funciona o INNOVATE vaian vostedes á
deputación e que lles expliquen o funcionamento desto.A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén
dicindo que alude a recortes no INNOVATE é certo que se produzo un recorte nas áreas
rurais, pero ven de implantarse rede wifi nas casas dos concellos, non estamos de acordo
cos seus argumentos para nada. No procedemento non dixemos que estivera fora da
legalidade, pero tamén temos que dicir que hai outros procedementos, pero non dicimos
que estivera penado pola lei. Non estamos de acordo en usar este procedemento, non que
non fose legal.O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, intervén dicindo
que non vai falar do procedemento, xa que neste caso hai que facelo a unha empresa
__________________________________________________________________________________________________________
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Número: 2013-0002 Fecha: 09/04/2013

O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA,
manifesta estar en contra na forma e no fondo do asunto. Recoñecer a precipitación, xa
que non se contaba co beneplácito do Pleno. Por descoido, por prepotencia, non é a
mellor fórmula de contratación, coa que está caendo que se faga agora así non é a mellor
maneira de contratación, non só de vostedes senón tamén do que se acordou en anteriores
gobernos o que non cabe sospeita é o concurso público. O fondo cando hai un programa
público gratuíto, non cabe que se contrate un programa privado, se aquel non funciona
haberá que esixir que se poña en funcionamento. Se valoramos todos estes puntos sae
negativo, por iso imos votar en contra.
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O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, intervén dicindo
que vai ter a mesma opinión que no outro pleno. Existen dúbidas entre GESTIONA e
INNOVATE presentamos escrito solicitando unha reunión entre os técnicos da deputación e
os do concello para valorar se ese programa que era gratuíto para o concello e ver se
asumía todos os pasos para suplir o que vostede contratou, pero non o tivo a ben porque
non o considerou así e trouxo novamente á comisión informativa e non se nos demostrou
cosa distinta. Por iso nos imos votar favorablemente.-

ACTA DEL PLENO

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén
dicindo que sabemos que hai unha Lei para adaptarse a elo, pero volve a proposta
rexeitada a este Pleno e en realidade non cambiaron as circunstancias. Solicitamos unha
reunión cos técnicos da Deputación e non se nos aclarou. Vostede decidiu contratar
unilateralmente con vinte e oito mil euros cando o tiña con custe cero con INNOVATE, non
o encontramos xustificado, Ademais este programa de INNOVATE facilitaba a
interrelación con outras administracións públicas. Recordar que falta se xustifique a
necesidade deste tipo de contratación. Non se nos pode acusar a nós da responsabilidade
do que vostede contrata.-

12

concreta. No conxunto da provincia, podemos falar de ¿cántos teñen INNOVATE e cántos
GESTIONA? Seguramente o 85% teñen o primeiro e o resto o segundo. Nós o que
queremos é a xestión cos informantes. Neste caso traia aos informantes e decidiremos.
Por certo falamos cos traballadores e a día de hoxe só atopei un traballador que estivera
de acordo con este procedemento.O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA,
manifesta que o procedemento é legal pero pregunto ¿é ilegal o concurso?. A
comparación é unha diferencia, subvencionado ou non.

Votos a favor cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.

-

Votos en contra oito, catro votos dos concelleiros/as do grupo municipal
PSdeG-PSOE, tres votos dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e un
voto do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-

CONSECUENTEMENTE POLO SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE PROCLÁMASE O ACORDO
ACADADO NO SENSO DE REXEITAR O DITAME PROPOSTA DE RESOLUCIÓN ANTES
REFLECTIDO.-

10.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ (R.E. Nº 854/2013) SOLICITANDO DECLARAR A
FESTA DO ENTROIDO COMO FESTA DE INTERESE TURÍSTICO.- Dáse conta do ditame

emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno,
acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 21 de febreiro de 2013, que no seu literal
indica:

Número: 2013-0002 Fecha: 09/04/2013

-

ACTA DEL PLENO

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

O empuxe que está tendo o Entroido do noso Pobo ,grazas a unha ampla participación local e de
outros lugares da Mariña e Asturias, está consolidando coma festa do Entroido por excelencia e
de referencia de toda a provincia.
O sábado de Entroido, é xa unha cita fixa para os amantes de esta festa que se desprazan de toda
a provincia e de Asturias para disfrutar do colorido, inxenuo, é o bo facer de Comparsas,
charangas , grupos , carrozas e persoas en xeral que se suman a festa dunha forma activa.
A maiores deste acto, son outros coma o BAILE DO FAROLILLO, de afincada tradición no noso
pobo,o TOUPORROTOU ,CONCURSO DE COPLAS,,,,,que fan desta festa, teña a altura e
consideración de actos coma o de Lalín, e outros lugares.
Ao logo de todo Galicia, son preto de cen festas declaradas de interese turístico, como poden ser:
Festa do Bonito de Burela, Festa da Faba de Lourenzá, Maruxaina , Festa do Ourizo e
Queimada en Cervo, Cocido de Lalín, Naseiro ,Semana Santa en Viveiro, e mesmo o San
Lourenzo do noso Pobo.
UNIFOZ, entende pois, que é o momento de iniciar os tramites administrativos para que a
FESTA DO ENTROIDO DE FOZ, sexa declarada de INTERESE TURISTICO, o que pode
supoñer para o Entroido de Foz, un empuxe definitivo para conseguir ser unha referencia a nivel
nacional.
A declaración de festa de Galicia como de interese turístico levaría consigo a súa inclusión no
Plan Galego de Promoción do Turismo a que fai referencia a Lei 9/1997, do 21 de agosto, de
ordenación e promoción do turismo en Galicia.
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“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal
UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte:

13

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Por todo o anteriormente exposto, o grupo municipal de Unifoz, solicita do Pleno da
Corporación Municipal a aprobación do seguinte ACORDO:
A corporación municipal , acordo dar a súa aprobación para declarar a FESTA DO
ENTROIDO, como festa de interese turístico.
Solicitar acordo da Corporación Provincial de apoio a declaración de FESTA DE INTERESE
TURISTICO.
Solicitar a Xunta de Galicia, ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA que declare esta Festa
como FESTA DE INTERESE TURISTICO.
Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no
debate do asunto producíndose as seguintes intervencións:

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ (R.E. Nº 854/2013) SOLICITANDO
DECLARAR A FESTA DO ENTROIDO COMO FESTA DE INTERESE TURÍSTICO”.

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose
as seguintes intervencións:
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, defende a moción
presentada.A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén
dicindo que considera positiva esta moción cara a promocionar a nosa cultura tratándose
dunha festa emblemática.O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA,
manifesta estar a favor.O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta estar a favor, son
festas que repercuten socialmente na nosa localidade, expresando a incongruencia
respecto da proposta de festivo este ano declarándoo no mes de setembro coma non
festivo.O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, intervén dicindo
que esas incongruencias do noso grupo mirounas cos ollos pechados. Estamos criticando
os gastos non as festas en sí. Nós estabamos defendendo a un sector que ten que traballar
os sábados que nunca se tivo en conta. Fixese o martes de carnaval non foi festivo, pero
foi o ano que máis xente houbo. Non criticamos as festas en si.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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Tralo debate sométese a proposta a votación ordinaria e por unanimidade dos sete señores/as
concelleiros/as asistentes, ACÓRDASE:

ACTA DEL PLENO

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén
manifestando que é unha iniciativa positiva e que votarán a favor.

Número: 2013-0002 Fecha: 09/04/2013

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRIGUEZ, defende a Moción
presentada.

14

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 21/02/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

11.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE PARA INSTAR A ADOPCIÓN DE MEDIDAS
DIRIXIDAS A AXUDAR ÁS FAMILIAS DO CONCELLO DE FOZ CON DIFICULTADES
ECONÓMICAS.- Dáse conta do ditame favorable á súa aprobación emitido pola comisión

informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión
ordinaria celebrada o día 21 de febreiro de 2013, que no seu literal indica:

Número: 2013-0002 Fecha: 09/04/2013
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de crise económica e a elevada taxa de desemprego están a ocasionar verdadeiras dificultades
económicas a centos de miles de familias, que están a chegar a unha situación límite que non lles
permite cubrir as súas necesidades máis básicas. O Concello de Foz non é alleo a este fenómeno,
xa que continúan a producirse cada día máis casos de familias completas con todos os seus
membros no paro, familias que ven como un dos seus maiores logros, a súa vivenda, pode estar
en perigo por unha execución hipotecaria que pode provocar a perda do inmoble. E aínda por
riba de perder a vivenda, estarán expostos a unha condena financeira de por vida.
A perda da vivenda tamén leva consigo a perda doutros dereitos e impide ás persoas afectadas
realizarse no ámbito familiar e profesional, e condena, en moitos casos, á marxinación e
exclusión social.
En definitiva, a situación de desamparo na que se atopan algunhas das nosas familias, asfixiadas
por unha situación laboral cada vez máis insostible e unha hipoteca froito da avidez de
especuladores e entidades financeiras, é moi preocupante.
Por todo o exposto, dende o Grupo Municipal Socialista de Foz, considérase que se está a
vulnerar un dos dereitos fundamentais dos cidadáns, o da vivenda. O artigo 47 da Constitución
establece que “Todos os españois teñen dereito a unha vivenda digna e adecuada, e que os
poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes
para facer efectivo este dereito, regulando o uso do solo de acordo co interese xeral para impedir
a especulación”.
Debido a esto, o noso Grupo Municipal presenta esta iniciativa coa finalidade de instar ao
Alcalde e ao Equipo de Goberno focense para que se adopten medidas dirixidas a paliar dalgún
xeito os problemas existentes, tendentes a que os poderes públicos dean cumprimento efectivo ao
mandato do art. 47 da Constitución Española, e se estuden saídas xustas á cuestión das vivendas
baleiras.
Consideramos necesario intervir con urxencia ante esta dramática situación, que levou a
horrorosos desenlaces coa perda de vidas, e que, coa duración prolongada desta crise inhumana,
estase a agravar día a día.
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Foz, somete para a súa aprobación
a adopción dos seguintes ACORDOS:
1. Instar ao Alcalde e ao Equipo de Goberno para que, dende os Servizos Sociais do
Concello de Foz, se elabore un rexistro no que se poidan inscribir as unidades familiares
empadroadas no noso Concello que teñan todos os seus membros en idade de traballar
desempregados, así como aquelas cuios ingresos sexan inferiores ao IPREM (Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples) previsto para este ano (532,51 € mensuais), e no
que figuren, tamén, aquelas familias que corren risco de ser desafiuzadas das súas
vivendas por non poder facer fronte ao pago das correspondentes cuotas do seu
préstamo hipotecario ou do seu alquiler, así como as familias que xa foron vítimas de
desafiuzamento da súa vivenda habitual en Foz.
2.
Instar ao Alcalde e ao Equipo de Goberno a negociar coas entidades bancarias,
empresas inmobiliarias e, incluso, os particulares que dispoñan dalgunha vivenda sen ocupar

ACTA DEL PLENO

“Dende o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Foz somos conscientes de que o actual contexto
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na nosa localidade, e estean dispostos a ofrecer ditos inmobles en alquiler social coa
finalidade de poder axudar ás familias que están a atravesar este tipo de penurias económicas.
Tralo debate no que non se producen intervencións, agás as de amosar o sentido favorable ao
voto de cada un dos distintos Voceiros dos grupos políticos municipais, sométese a proposta da
moción a votación ordinaria, co resultado seguinte:
 votos a favor tres, dous dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE e un
do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.
 votos en contra, ningún.
 abstencións catro, dous dos concelleiros/as do grupo municipal PP e dous dos
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ”.

O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA,
manifesta que é certo que algunhas cousas xa estarán rexistradas. Estamos de acordo coa
moción e estaría ben saber cáles son esas persoas afectadas polos desafiuzamentos e que
polo menos persoas que se aproveiten do que chama a banca “banco malo”. A diferencia
de ROGOS e MOCIÓNS en democracia está claramente definido, o que se pretende coa
moción é a de debater o tema de que se trate e o rogo é unha acción que se solicita do
goberno municipal. O que ocorre é que non se fai, por iso resulta antidemocrático, non se
cumpre co resultado acadado da moción de obrigado cumprimento unha vez aprobada.
Salvando as discrepancias estamos a favor da aprobación da moción.O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta que nós non imos a
instar a nós mesmos, non entendemos o sentido da moción e se están a invadir
competencias de alcaldía, estanse a facer leis que son competencia do Estado e da Xunta
de Galicia, en problemas puntuais non se pode facer un novo rexistro. Xa existen
suficientes rexistros para este tipo de actuacións e entendemos que non se pode facer un
rexistro sen unha ordenanza que o sustente. Por iso, ímonos a abster.A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, manifesta
que se alude a que existen rexistros suficientes e nós non estamos de acordo na existencia
de rexistros suficientes para persoas que o están a pasar mal. As probas as teñen nos
__________________________________________________________________________________________________________
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O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, intervén dicindo
que podemos estar de acordo co fondo, pero a forma temos dúbidas respecto dun rexistro,
pois entendemos que a través dos servizos sociais xa se coñecen eses datos e teñen esa
lista de xente en situación de emerxencia social. Non vemos como pode facerse a
negociación con entidades bancarias para atención das necesidades. Estamos de acordo no
fondo pero discrepamos un pouco respecto da forma de cómo pode chegar a facerse esto.-
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A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, defende a
moción presentada instando ao equipo de goberno, discrepando do criterio amosado polo
alcalde no senso de tratar como rogo este tipo de mocións dirixidas ao goberno municipal.
Sen embargo, a concelleira argumenta polo miúdo a moción en base á exposición de
motivos.-

ACTA DEL PLENO

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, tras advertir que as solicitudes dirixidas ao
goberno municipal trataranse como rogos e non como mocións, ordena entrar no debate
do asunto producíndose as seguintes intervencións:
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presupostos municipais que se orzamentan axudas para emerxencia social e non chegan.
En relación ás leis estatais xa dixo o partido socialista que son insuficientes e son un
parche que non axuda.O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, intervén dicindo
que están a favor, pero que é de difícil execución e teme que quede e sexa papel mollado.-

-

Votos en contra, ningún.-

-

Abstencións cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal 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 21/02/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

12.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA A DERROGACIÓN DA LEI DE TAXAS
XUDICIAIS.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de

Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 21 de
febreiro de 2013, que no seu literal indica:
“O pasado 17 de decembro de 2012 entraron en vigor as taxas xudiciais, logo de aprobárense os
formularios de aplicación da Lei 10/2012, do 20 de novembro. Dita Lei grava a interposición de
demandas en toda clase de procesos nos ámbitos civil e contencioso-administrativo, ademais dos
recursos no eido social, con contías desproporcionadas, cuxos incrementos oscilan entre os 50 e
os 750 euros, que incluso poden verse aumentadas en función da contía do preito xudicial.
As novas taxas xudiciais foron rexeitadas por unha ampla representación do sector xurídico,
tanto profesionais como funcionarios e funcionarias da administración de xustiza, así como
asociacións de consumidores e consumidoras, sindicatos e asociacións e colectivos de toda
índole. Desde a súa entrada en vigor, sucedéronse as protestas de practicamente todo o colectivo
que presta os seus servizos na administración de xustiza, polas dificultades que engade no acceso
da cidadanía a dito servizo público, sen que leven aparelladas outras reformas necesarias para
mellorar a súa eficacia.
A Corporación Municipal debe defender o acceso de todos os seus veciños e veciñas a un servizo
público esencial, como é a xustiza, ao comprobarse que transcorridos apenas dous meses desde a
entrada en vigor das taxas xudiciais universais, o sistema xudicial volve a ter unha barreira de
acceso que vulnera o principio de igualdade. De feito, o descenso de asuntos nos xulgados é
acusado, como comeza a desprenderse das estatísticas xudiciais.
Coas taxas xudiciais en vigor, a solicitude de tutela xudicial pola cidadanía queda condicionada
pola súa condición económica ou posición social, dado que as taxas xudiciais non se calcularon
en función do nivel de renda, nin moito menos cunha formulación equitativa e redistributiva.
Por todo isto, o grupo municipal BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do
seguinte

Número: 2013-0002 Fecha: 09/04/2013

Votos a favor oito, un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, tres dos
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e catro dos concelleiros/as do
grupo municipal PSdeG-PSOE.
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Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
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ACORDO
1.- Instar á Xunta de Galicia para que demande do Goberno do Estado a derrogación da Lei
10/2012, que regula determinadas taxas no ámbito da administración de xustiza.
2.-Dar traslado do presente acordo ao Presidente da Xunta de Galicia, Presidente do Goberno
do Estado e Ministro de Xustiza.
Tralo debate no que non se producen intervencións, agás as de amosar o sentido favorable ao
voto de cada un dos distintos Voceiros dos grupos políticos municipais, sométese o contido da
moción a votación ordinaria e, co voto favorable dos cinco señores/as concelleiros/as dos grupos
PSdeG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG, as dúas abstencións dos concelleiros/as do grupo
municipal do PP, ningún voto en contra, ACÓRDASE:

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, manifesta
estar de acordo co sentido desta moción, trátase dunhas taxas inadecuadas,
desproporcionadas e cremos que son inconstitucionais pois entendemos que vulneran a
tutela xudicial efectiva recoñecido pola Constitución. O sector xudicial o critica e ademais
reducíronse recentemente polo goberno por entender que eran moi elevadas o que nos da
pé ás nosas consideracións.
O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta estar a
favor porque entendemos que debería aprobarse por unanimidade xa que son poñer
dificultades ás persoas que teñen dificultades para acceder á xustiza, por iso imos votar a
favor.O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, intervén dicindo que é un tema
complexo e certo que o PP deu un paso atrás, pero o que é mais certo é que a xustiza non
estaba funcionando, hai demasiada litixiosidade. Falan vostedes de xustiza gratuíta para
todos, miren aqueles que cobren menos de dezaseis mil euros teñen xustiza gratuíta, eso é
o que di a lei, os que teñen cartos pagan e os que non exactamente igual que antes. Agora
os que teñen diñeiro pagan e facilitan que os que non o teñan accedan á xustiza. Creo que
é un bo paso e por iso, imos votar en contra.O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, invista
e poñamos a funcionar a xustiza, poñan mais postos de traballo para que funcione. A
ninguén lle gusta litigar, aquí hai un aspecto social que ten que cumprir a xustiza xa que
as reclamacións son xustas, o que debían facer é derrogar esta lei e aprobar unha co maior
consenso posible.A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, manifesta
que non se devolven as taxas, xa que son depósitos en contra do que vostede dixo de que
se devolven as taxas se se gana o preito. Reiterar tamén que a modificación que se fixo é
insuficiente e creemos que debe investirse na xustiza.__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

Cód. Validación: X7S65NCCR5GN6DFES5PR5MDWR | Verificación: http://concellodefoz.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 26

O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA,
defende a moción presentada no senso da motivación desta.-

ACTA DEL PLENO

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose
as seguintes intervencións:
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DITAMINAR FAVORABLEMENTE A MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO
BNG REFLECTIDA ANTERIORMENTE NOS SEUS PROPIOS TERMOS”.
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O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, intervén dicindo que o miraran
pero a taxa será devolta se se gana o preito que será devolta.Prodúcese un intercambio de opinións técnicas entre o señor alcalde e a Voceira do grupo
socialista en relación á devolución de taxas, costas xudiciais e redución de litixiosidade.-

Votos a favor oito, un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, tres dos
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e catro dos concelleiros/as do
grupo municipal PSdeG-PSOE.

-

Votos en contra cinco, cinco dos concelleiros/as do grupo municipal PP.

-

Abstencións ningunha.

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 21/02/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

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

Intervén o señor alcalde por unha cuestión de orde, dicindo que no momento no que se
anuncia un tema na prensa deberanse presentar no rexistro de entrada de documentos do
concello, porque non é lóxico que se de á prensa e se produza unha falta de respecto ao
Pleno ao que se promove por urxencia, cando xa é coñecido por todos a través da prensa.13.A).- O grupo municipal MIXTO-BNG, a través do seu portavoz, XAN CARLOS
GONZÁLEZ BASANTA, 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 SOBRE PARA O MANTEMENTO DA ÁREA SANITARIA DA MARIÑA

A inminente posta en marcha da Área de Xestión Integrada de Lugo suporá a supresión da área
norte de saúde que abarca A Mariña (así como a área sanitaria do Sur, á que corresponde o
hospital de Monforte), e así mesmo suporá a centralización da xestión hospitalaria en Lugo.
Hai que ter en conta que o Hospital da Costa ten asignadas mais de 70.000 persoas, distribuídas
en 14 Concellos, usuarios que pasarían a ter como primeiro hospital de referencia o Hospital de
Lugo, a 100 km. do de Burela e uns noventa minutos de desprazamento en coche. A maior
afondamento, a actual Conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, non dubidou en equiparar a
área sanitaria como “unha integración de hospitais”.
A xuízo deste grupo, as consecuencias para a sanidade pública atinxirían tanto ós usuarios coma
aos profesionais sanitarios, o que se resume nos seguintes aspectos:

ACTA DEL PLENO

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
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Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
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13.B).- 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
__________________________________________________________________________________________________________
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a) Unha xerencia ubicada na cidade de Lugo, polas distancias da Mariña coa capital da
provincia, implicaría unha dificultade para o acceso á mesma e o descoñecemento de moitos
problemas e eivas cotiás que xurdisen nos centros da actual área da Costa e de Monforte.
b) Unha xerencia ubicada en Lugo eliminaría os investimentos prometidos tanto nos
centros de saúde como no propio Hospital da Costa. Neste senso, obsérvase con preocupación
que este novo modelo impida os investimentos previstos no hospital, a súa ampliación, a
implantación de novos servizos e especialidades así como a supresión de dotacións nos centros
de saúde.
c) Unha xerencia única coa súa ubicación en Lugo e diante da escaseza de certos
profesionais de algunhas especialidades médicas, implicaría desprazamentos constantes da
poboación da Mariña á cidade. Tendo en conta a distancia xa sinalada, a situación das
comunicacións, o tempo de viaxe e ausencia dun transporte público axeitado, eses
desprazamentos implicarían unha grande perda da calidade de vida para a poboación afectada
alén de teren que asumir os gastos de desprazamento e, no seu caso, de hospedaxe os propios
usuarios o que supón unha discriminación con respecto a poboación doutras zonas.
d) A supresión da área sanitaria da Mariña implicaría para os/as profesionais da saúde
ter que optar a traballar en toda a provincia. Para o persoal eventual, tendo que inscribirse nas
listas de contratación provinciais e tendo que aceptar contratos a máis de cen quilómetros do seu
domicilio, baixo a ameaza de penalización. Para o persoal fixo que accedera ó seu posto despois
da publicación do Estatuto Marco e en base á mobilidade funcional, tendo enriba a espada de
damocles dun traslado forzoso a calquera lugar da provincia en calquera momento.
Por todos estes motivos, a supresión da áreas sanitaria da Costa significaría unha merma na
calidade asistencial que se lle presta á poboación que non debería consumarse porque sería
avanzar no desmantelamento de servizos, particularmente nunha cuestión tan importante como é
a atención sanitaria pública.
Por todo o anteriormente exposto, o BNG de Foz propón á Corporación Municipal a adopción
dos seguintes
ACORDOS
1.- Instar á Xunta de Galiza a que manteña a área sanitaria de A Mariña con todas as
competencias e servizos que teñen na actualidade.
2.- Opoñerse á creación da Área de Xestión Integrada de Lugo na medida que alonxa os
servizos dos cidadáns e merma a calidade asistencial.
3.- Instar á Xunta de Galicia a garantir a mesma orde de prioridade na cobertura de prazas de
especialistas nos Hospitais de Burela, Monforte e Lugo.
4.- Instar á Xunta de Galicia a manter as plantillas actuais e as condicións laborais dos
traballadores dos hospitais da Costa.
5.- Apoiar a vindeira “caceirolada” en contra da Xerencia Única convocada o próximo sábado,
día 2 de marzo de 2013, en Burela pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Mariña
así como adherirse a dita Plataforma e apoiar todos os actos da mesma que realice en defensa
dunha sanidade pública, gratuíta e universal”.-

ACTA DEL PLENO
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aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, en relación ao que se
establece no artigo 138 do mesmo corpo regulamentario, éntrase no despacho da mesma:

Debido a iso, ante a decisión do Goberno do PP de implantar unha soa área integrada para que
os hospitais dependan de Lugo, que xa parece inminente, os concelleiros do Grupo Socialista de
Foz presentamos esta moción de urxencia coa finalidade de defender a continuidade da área
norte de saúde que abarca a comarca da Mariña, e instar o mantemento dos servizos e a
ampliación do Hospital da Costa de Burela.
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Foz, somete para a súa aprobación
pola Corporación a adopción dos seguintes ACORDOS:
1. Instar á Xunta de Galicia para que proceda á promulgación dun Decreto de Xestión
Integrada comarcal que garanta o mantemento da autonomía de xestión da área
sanitaria da Mariña, así como a continuidade de todas as competencias e servizos que
ten na actualidade.
2. Instar á Consellería de Sanidade ao cumprimento das promesas electorais do Partido
Popular en relación á ampliación do Hospital da Costa.
3. Instar á Xunta de Galicia a asumir un compromiso inequívoco na defensa e mellora da
sanidade pública, posta en perigo polas políticas tendentes á súa degradación e
progresiva privatización”.
DADA A COINCIDENCIA NOS TEMAS EXPOSTOS, POR UNANIMIDADE DOS TRECE
CONCELLEIROS/AS ASISTENTES ACÓRDASE QUE AMBOS OS DOUS PUNTOS 13.A) E 13.B)
SEXAN DEBATIDOS CONXUNTAMENTE, DESTE XEITO:
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Dende o Grupo Municipal Socialista de Foz advertimos das consecuencias que terá a área
integrada única que o Goberno galego quere aprobar en Lugo, que eliminará a área norte de
saúde, que abarca a comarca da Mariña con máis de 72.000 persoas asignadas distribuídas en
14 concellos, e alertamos de que esta medida dálle capacidade por lei á Xunta para eliminar
servizos do Hospital da Costa, algo que xa vén sucedendo noutros lugares onde se implantou este
sistema, como foi o caso de Ourense. Por outra banda, abre a porta aínda máis á privatización
da sanidade e permite os traslados indiscriminados de pacientes a outros hospitais da provincia,
coa conseguinte perda de postos de traballo que sufrirá a nosa comarca.
Os concelleiros do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Foz, ao igual que xa se manifestou
públicamente por outros representantes do Partido Socialista en Lugo, lamentamos o mutismo e
a desinformación da Xunta ante as reiteradas preguntas para que expliquen cales son os seus
plans para as áreas sanitarias da provincia, e criticamos unha decisión que parece que xa teñen
tomada, coma sempre, de xeito unilateral, ás costas dos cidadáns e abusando da maioría
absoluta sen escrúpulos.
Os representantes socialistas do Concello de Foz queremos apoiar ós colectivos e veciños
coñecedores da actual situación, na loita polo mantemento da área sanitaria da Mariña e dos
servizos do Hospital da Costa.
Así mesmo, pretendemos que dende a Corporación focense se proceda a instar á Xunta de
Galicia para que proceda á promulgación dun Decreto de Xestión Integrada comarcal, pois ao
amparo do marco lexislativo vixente establecido pola Lei 8/2008, de 10 de xullo, de saúde de
Galicia, a comarca da Mariña reúne tódolos requisitos para constituír unha área sanitaria con
autonomía de xestión, tal e como se recolle no artigo 68.2 da norma referida: “O ámbito
xeográfico de cada unha das áreas sanitarias determinarase por decreto do Consello da Xunta a
proposta da Consellería de Sanidade, en función das necesidades sanitarias da comunidade
autónoma e tendo en conta factores xeográficos, socioeconómicos, demográficos, laborais, de
dotación de vías e medios de comunicación e os criterios e directrices de ordenación e
desenvolvemento territorial establecidos pola Xunta de Galicia”.
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, defende
a súa moción presentada con argumentos segundo a motivación da súa moción,
motivando a urxencia pola movilización cidadá que se vai celebrar este próximo sábado.A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén
dicindo que lamenta o mutismo e desinformación da Xunta de Galicia, apoiando aos
colectivos e veciños en defensa da reivindicación e defende a súa moción nos termos da
súa motivación.-

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén
dicindo que é moi lexítimo e democrático a manifestación e nos apoiaremos esa
concentración.O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, non hai
intervención, estamos a favor.Debatido suficientemente o señor alcalde somete a votación ordinaria a moción
presentada polo grupo municipal MIXTO-BNG, producíndose o seguinte resultado:
- Votos a favor oito, catro do grupo municipal PSdeG-PSOE; tres do grupo
municipal UNIFOZ e un do grupo municipal MIXTO-BNG.- Votos en contra cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.- Abstencións, ningunha.A continuación somete a votación ordinaria a moción presentada polo grupo municipal
PSdeG-PSOE, producíndose o seguinte resultado:
- Votos a favor oito, catro do grupo municipal PSdeG-PSOE; tres do grupo
municipal UNIFOZ e un do grupo municipal MIXTO-BNG.- Abstencións cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.- Votos en contra ningún.__________________________________________________________________________________________________________
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O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, non
deberíamos polemizar sobre este asunto e incluso non vemos a política coma unha das
accións humanas mais loables. Se van a executar a xestión integrada é claro que imos
depender de Lugo. O Voceiro insiste e mantén o punto quinto figurado na súa moción.-
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O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta que non ten
constancia ningunha de que se vaia a promover a área sanitaria integrada de Lugo. A
Xunta de Galicia está elaborando un plan director de Sanidade e entrará a recoller a
ampliación do Hospital da Costa. Se suprime o punto cinco da súa moción podemos estar
de acordo coa moción do BNG. O nacemento desta plataforma non hai mais que ver as
fotos para deducir que se trata dunha plataforma política , non hai mais que facer un
estudo da proposta do bipartito para levar a área sanitaria para Ferrol e nese momento non
había plataforma. Facérllelo coincidir coa celebración do congreso do PP en Burela non
ten mais cun sentido, é claramente o sentido político. Son uns expertos en votar á xente á
rúa.-

ACTA DEL PLENO

O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, intervén dicindo
que está de acordo e que é oportuna, porque o que se pretende pode ser un atentado á
sanidade pública.-
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Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AS MOCIÓNS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL MIXTOBNG E POLO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE RELFECTIDAS ANTERIORMENTE, EN
TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

13.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 mesma:
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A igualdade foi avanzando en España durante os anos de Democracia. Este avance traduciuse
nunha vida mellor para as mulleres deste país, así como en máis dereitos para elas e para o
conxunto da sociedade.
Isto foi posible grazas ao labor dos Gobernos Socialistas, pero sobre todo grazas á propia
sociedade que se modernizou -grazas ás organizacións, ás feministas, á esquerda política e,
sobre todo, ás mulleres-. Desta forma, as mulleres fomos ocupando espazos no emprego, na
política, e na sociedade, mentres nos achegabamos, en todos os indicadores de participación e
calidade de vida, aos homes, rompendo con iso progresivamente a desigualdade. Non obstante, a
igualdade non era de todo efectiva, aínda existían e aínda existen desequilibrios. Necesitabamos
tempo para seguir avanzando, pero sobre todo para consolidar o conseguido. Un tempo
fundamental como comprobamos nestes últimos catorce meses. Porque este último ano, no que o
Partido Popular asumiu o Goberno, asistimos a uns dos maiores despropósitos da historia da
igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.
O emprego, a premisa que permite a autonomía das persoas, é a nosa principal preocupación.
No inicio da crise creceu o desemprego masculino - como efecto da destrución de emprego
nalgúns sectores de actividade - non obstante, no momento actual, o desemprego feminino crece
espectacularmente como efecto directo das políticas que o Goberno do PP está a aplicar, tal e
como comprobamos nos últimos datos da EPA. Esta destrución de emprego é o resultado directo
da Reforma Laboral, unha regulación que ademais fai imposible o dereito á conciliación da vida
familiar e laboral. E tamén é o resultado do desmantelamento progresivo do Estado do Benestar
e os servizos de atención ás persoas, así como o debilitamento de estruturas de apoio ás mulleres
tan importantes como a rede de CIMs.
A Reforma Laboral do PP expulsa aos sectores máis vulnerables do emprego, e aí están as
mulleres. Ademais deixa sen dereitos ás mulleres traballadoras, a todas en xeral e
especificamente ás que teñen traballo a tempo parcial, traballo temporal, ou a aquelas que teñen
responsabilidades familiares.
O desmantelamento do Estado do Benestar e a política de austeridade do goberno eliminan
servizos públicos esenciais, onde traballan moitas mulleres, tanto na Administración Pública
coma nas empresas prestadoras. Así, é a redución dos dereitos relacionados coa educación, coa
saúde, coa atención á dependencia, cos programas e actuacións dirixidos a mellorar a calidade
de vida, o que fai que as mulleres queden en desemprego e ademais que teñan máis dificultades
para a conciliación.
Esta lista de recortes en dereitos das mulleres amplíase co anuncio do Goberno do Estado de
cambiar a Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e da Interrupción Voluntaria do Embarazo, cun
obxectivo, eliminar o dereito a decidir das mulleres. O camiño está marcado co nomeamento dun
novo Comité de Bioética de claro nesgo ultraconservador, no que a maioría dos seus membros se
declarou abertamente en contra da decisión das mulleres.
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“MOCIÓN CON MOTIVO DO DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES, 8 DE MARZO
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Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose
as seguintes intervencións:
A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, defende a
moción presentada nos propios termos da motivación desta.O Voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta que lles
parece ben todo iso, é moi ampla e estamos a favor.O Voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA,
manifesta que vai aprobala.O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, intervén dicindo que están a
favor da maior parte pero non poden estar de acordo en algúns dos puntos.Debatido suficientemente o señor alcalde somete a votación ordinaria a moción
presentada polo grupo municipal PSdeG-PSOE, producíndose o seguinte resultado:
__________________________________________________________________________________________________________
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3. Ao mantemento dos dereitos recollidos na Lei de Promoción da Autonomía Persoal e
Atención ás Persoas en Situación de Dependencia.
4. Á promoción de políticas que permitan a corresponsabilidade na vida laboral e familiar
de homes e mulleres, e o cumprimento da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en
igualdade das mulleres de Galicia.
5. Ao mantemento da Lei actual de Saúde Sexual e Reprodutiva e Interrupción Voluntaria
do Embarazo, así como de todos os centros de planificación familiar da nosa
Comunidade.
6. Ao impulso de políticas e servizos de prevención da violencia de xénero e apoio ás
mulleres que a sofren.
7. Á derrogación da Lei de taxas xudiciais”.
En Foz a 28 de febreiro de 201.
Asdo.: Rosa Mª Pérez Gradaille”

ACTA DEL PLENO

E aínda máis, a lei de taxas xudiciais provoca unha desigualdade no acceso á xustiza, que
deixará a moitas mulleres sen a posibilidade de acudir a ela mesmo naquelas ocasións que
pretendan escapar dunha situación de violencia de xénero. A todo isto debemos sumar a redución
de presupostos e servizos dirixidos a combater a violencia contra as mulleres, tanto no Goberno
do Estado como no Goberno da Xunta de Galicia.
Dende o Partido Socialista non obstante seguimos traballando pola igualdade e a emancipación
das mulleres. Porque cremos que a igualdade entre mulleres e homes é un piar da nosa
democracia, e porque temos o firme compromiso cun modelo social que garante a xustiza e a
equidade. Sen dúbida, o cambio que necesitamos para saír desta crise, que é económica, pero
tamén política e social, pasa por contar con todos e con todas, homes e mulleres, sen
desperdiciar capacidades, facendo que a igualdade sexa o centro do cambio.
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Foz, somete para a súa aprobación
polo Pleno da Corporación a adopción dos seguintes ACORDOS, coa finalidade de instar aos
Gobernos do Estado e da Xunta de Galicia, segundo corresponda:
1. Á derrogación da Reforma Laboral.
2. Ao desenvolvemento dun Plan de Emprego para as mulleres de Galicia, que inclúa
políticas activas específicas, a promoción do autoemprego e o desenvolvemento dun Plan
de Igualdade das mulleres no emprego, dirixido a promover a igualdade e a eliminar a
desigualdade salarial.
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- Votos a favor oito, catro do grupo municipal PSdeG-PSOE; tres do grupo
municipal UNIFOZ e un do grupo municipal MIXTO-BNG.- Votos en contra cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.- Abstencións, ningunha.Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN Á MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL PSdeGPSOE RELFECTIDA ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS
PROPIOS TERMOS.
16.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE

1.-Solicitar que se reparara unha estrada instalada en Vilaronte (a pista que vai desde Casa
do Parente a Baesta) co motivo dos desperfectos polo paso de camións de madeira e que
se vixíe este tipo de accións.2.- Que se amañe unha marquesiña instalada en San Acisclo.3.- Concienciar aos postos do mercado sobre a recollida de bolsas de plástico, etc. para
que non produza molestias ás embarcacións.-
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GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE
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Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes:

GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ

1.- En relación ao cambio da tubaria de traída de auga en Fazouro, queda un tramo de
fibrocemento duns cincuenta metros, que se corrixa este para evitar as roturas.GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG
Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA

1.- Pedir que informe sobre a solicitude de entrevista coa Conselleira de Benestar.O alcalde manifesta que a Conselleira instou ao consorcio a contratar o xeriátrico.Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes:
Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE)

1.- Como vai a devolución de taxas de depuración en San Acisclo e sobre os entronques á
rede.Contesta o alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, que non temos constancia dos
entronques e se resolveron de modo favorable varios expedientes.-
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Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

2.- Se fixo algunha obran a Fonte de Ribela en Cangas, ¿arranxouse?.Contesta o alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, arranxouse unha barandilla.3.- ¿Revisaron as farolas apagadas? Porque nos chegaron queixas no sentido de hai algunha
apagados sobre os pasos de peóns.Contesta o alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA que están en iso e procuraremos
apagar as menos posibles nesas zonas.Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ)

1.- ¿Cánto nos custou a auditoría enerxética que presentou vostede fai uns días e por qué
procedemento se adxudicou ?

Contesta o alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, non sei si foi pagada polo
concello ou se os veciños pasaron a pagala, entendemos que foi pagada. Nos puxemos os
cartos e o que se fixo polo concello de Foz foi pagala a esa floristería.3.- Respecto do proxecto de Obradoiro Emprego ¿os alumnos están traballando en traballos
que se axustan ao proxecto?
Contesta o alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, que totalmente.Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG)

ACTA DEL PLENO

2.- Teño a factura do pago a xustificar da floristería de Foz, esta factura de subministración
de flores ¿Foi pagada polo concello de Foz?
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Contesta o alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, que foron 9.000,00 euros con
IVE, houbo tres ofertas elixiuse a mais barata e foi polo procedemento de contrato menor.-

Contesta o alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, que si, prodúcense dúas
xubilacións parciais e saíron as bases para cubrir, unha praza dun operario de recollida de
lixo e outra dun oficial de primeira de obras, estando a punto de publicarse nun diario
estando aberto o prazo para iso.2.- Con referencia ao bar do Centro Social, ¿cándo vai saír a concurso, se ten algunha oferta?
Contesta o alcalde-presidente JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, rematará o contrato coa
anterior concesión neste mes e publicarase proximamente, xa que o procedemento para
romper o contrato anterior tería que ser informado polo Consello Consultivo o cal sería
moito mais gravoso. Vaise facer a publicitación, e proximamente sairá a licitación, quedan
estes seis sete meses sen actividade que terán que responder coas garantías depositadas polo
anterior contratista.Concluído o anterior, ás vinte e tres 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 secretario, certifico.O secretario,

O alcalde,

Vicente Pastor Martínez

Javier Jorge Castiñeira

__________________________________________________________________________________________________________
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1.- ¿Vai haber proximamente oferta pública de emprego no concello?
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