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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

EN DATA 28 DE NOVEMBRO DE 2013

ASISTENTES:

CONCELLEIROS/AS
Dª MERCEDES JOSEFINA GONZÁLEZ ALONSO (PP)

concello de Foz, sendo as
vinte horas e trinta minutos
do día vinte e oito de

Dª. Mª TERESA LÓPEZ REGO (PP)

novembro de dous mil trece,

D JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP)

reúnese, en sesión ordinaria e

Dª ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PS deG-PSOE)

primeira convocatoria,

o

D ENRIQUE COTARELO GARCÍA (PSdeG-PSOE)

concello

a

D RAMÓN SIXTO LEGASPI (PSdeG-PSOE)

presidencia do señor alcalde

Dª ANA ISABEL VILLARINO ALONSO (PSdeG-PSOE)

D XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ)
Dª ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ)

pleno,

baixo

presidente don Javier Jorge

Dª Mª ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ)

Castiñeira, coa asistencia dos

D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG)

señores/as

Non asiste o Concelleiro D. PEDRO J.FERNÁNDEZ MANIN

relacionados ao marxe. Asiste
a

(PP).

interventora,

estatal
INTERVENTORA
Dª. PAULA CAMPOS RODRÍGUEZ

SECRETARIA

concelleiros/as

Rodríguez

Paula
e

habilitada
Campos
actúa

de

secretaria a habilitada estatal
Ana Barreiro Gómez.-

Dª. ANA BARREIRO GÓMEZ

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

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida celebración da sesión (doce dos
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:-

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

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

No salón de xuntas do
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PRESIDENTE

ACTA DEL PLENO

JAVIER JORGE CASTIÑEIRA (1 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 19/12/2013
HASH: e3bfecd0becc84d246862503f4bdb855

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO
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1.- APROBACIÓN SE PROCEDE DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
ORDINARIA DE DATA 31 DE OUTUBRO DE 2013.- Por unanimidade dos/as doce

señores/as concelleiros/as asistentes acórdase prestar aprobación ao borrador da acta da
sesión anterior ordinaria de data 31 de outubro de 2013, en todos os seus extremos e
nos seus propios termos.-

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 doce
señores/as concelleiros/as asistentes e cuxa relación se transcribe a continuación:
Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

RELACIÓN DECRETOS ALCALDIA DESDE 28/10/2013 ATA 22/11/2013
DATA
RESUMO
2013
22/11/20 Pago Thyssenkrupp Elevadores,
13 S.L.U.
2013
22/11/20 Denegación devolución taxas dereito examen Mª Luisa
13 Rivadulla Blanco
2013
22/11/20 Devolución taxas dereito examen Mª
13 Carmen Lage García
2013
22/11/20 Pago asignación económica Grupo Políticos da
13 Corporación
2013
21/11/20 Resolución Alcaldía de audiencia e liquidación de débeda
13 polo SAF libre concorrencia
2013
21/11/20 Decreto de Alcaldía de audiencia e liquidación débeda polo
13 SAF libre concorrencia
2013
21/11/20
13 transferencia de crédito nº25
2013
21/11/20 Aprobación e pago factura ThyssenKrupp
13 Elevadores, S.L.U.
2013
21/11/20 licencia francisco
13 gonzalez
2013
21/11/20 Resolución Alcaldía de 21/11/2013, Exención minusvalía Seve
13 Noceda, matrícula 8302 CFN.
2013
20/11/20 Solicitud Salón de Actos
13 CENIMA
2013
20/11/20 20131120 CONVOCATORIA XGL
13 EXTRAORD.
2013
20/11/20 devolución de
13 fianza
2013
20/11/20 ACHEGAS GRUPOS MUNICIPAIS
13 2013
2013
20/11/20 Anulación por duplicidade liquidación Plusvalía
13 Oliva Couto Sixto
2013
19/11/20 Resolución Alcaldía de 19/11/2013, Bonificación IBI 2013, P
13 Viviendas, viviendas VPA.
2013
19/11/20 Manuel Fdez. García, reconocimiento 7º
13 bienio
2013
19/11/20 Maria Alvarez Sanchez, cumplimiento 7º
13 bienio
2013
19/11/20 Maria Carmen Seco Alejos, cumplimiento
13 6º bienio
2013
19/11/20 EXPDTE 26/2013 DE XERACION DE CREDITO. PARQUE INFANTIL
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2.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA, ASÍ COMO DAS
XUNTAS DE GOBERNO LOCAL, DESDE O ÚLTIMO PLENO ORDINARIO.- Aos efectos
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

13
18/11/20
13
18/11/20
13
18/11/20
13
18/11/20
13
18/11/20
13
18/11/20
13
18/11/20
13
18/11/20
13
18/11/20
13
18/11/20
13
18/11/20
13
18/11/20
13
18/11/20
13
15/11/20
13
15/11/20
13
15/11/20
13
15/11/20
13
15/11/20
13
15/11/20
13
15/11/20
13
14/11/20
13
14/11/20
13
14/11/20
13
14/11/20
13
13/11/20
13
13/11/20
13
13/11/20
13
13/11/20
13

FONDO NOIS
Resolución Alcaldía de prórroga do SAF inicialmente
asignado a D. JUSTA YAÑEZ DIAZ
RECLAMACIÓN RESP PATRIMNOILA MARIFÉ
LÓPEZ LÓPEZ
RECLAMACIÓN DE RESP PATRI GENERALI SEGUROSCLUB
KAYAK
licencia promotora de
viviendas foz
LICENCIA JESUS
TORRES
licencia centro
inmobiliario
licencia ernesto
pertega
licencia manuel
otero

Venancio sanjurjo
20131118 CONVOCATORIA C.I. DE ASUNTOS
PREPARATORIOS DE PLENO
20131118 CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO DE
21/11/13
Resolución Alcadía de audiencia á interesada e liquidación
SAF de ESTHER RIVAS GOMEZ
AUTORIZACION FESTAS DE SANTA CILLA OS DIAS 22,23 E 24 DE
NOVEMBRO DE 2013
Resolución Alcaldía de 15/11/2013, Exención antigüidade Jul
matrícula O 6371 K.
Pagamento factura Ramón
González Pérez
Aprobación e pago facturas Ramón
González Pérez
Resolución Alcaldía de 15/11/2013, Exención antigüidade Jul
matrícula LU016494.
cumplimiento 9º trienio Pilar Villarino
Rivas
Resolución Alcaldía de 15/11/2013, Exención antigüidade Jul
matrícula LU0201 B.
Compensación Gestión y Técnicas del
Agua, S.A.
Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

2013
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ACHEGAS GRUPOS POLITICOS 2013
LIQUIDACION
TRIBUNAIS
Resolución Alcaldía de 14/11/2013, Exención antigüidade Fra
Salvatierra, matrícula C 6303BMK.
Resolución Alcaldía de 14/11/2013, Exención minusvalía José
García, matrícula 0362 HTL.
D20131108 APROBACION PADRONS IAE 2013
DESESTIMIENTO PESCADOS RUBÉN
licencia susana
prado
20131108 CONCESION PERIODO ALEGACIONS DEV.
GARANTIA DEFINITIVA
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Proposta de resolución da Axuda de Emerxencia Social da Xun
HANANE BENDRIHAM

20131111 APROBACION PADRON VADOS 2013
Proposta de Resolución da Axuda de Emerxencia Social da Xun
Mª DEL CARMEN DEAN EIJO
Proposta de resolución RISGA de MIGUEL ANGEL
VELASCO LOPEZ
RESOLUCION ALCALDIA RENOVACIÓN LICENZA ANIMAIS JOSE MANUEL
REGO VEIGA
APROBACION DE FACTURAS SUBVENCION NOITES
ALTERNATIVAS
Proposta de resolución favorable da revisión anual da RISGA
RICARDO PENA LABRADA.
Resolución Alcaldía de 13/11/2013, Exención minusvalía Carl
Díaz, matrícula 2975 DTW.
FRAS. SOLRED
OUTUBRO
Resolución Alcaldía de 11/11/2013, Exención antigüidade Jua
Cabrera, matrícula GI2227BP.
Solicitud Salón de Actos
CENIMA
RESOLUCION CAMBIO TITULAR TAXAS LIXO E DEPURACION POR BAIX
ESTABAN CARBALLEIRA
RESOLUCION CAMBIO TITULAR TAXAS LIXO E DEPURACION POR BAIXA
ALIMERKA
Resolución Alcaldía de 8/11/2013, Devolución IVTM 2013 por
Rivas, matrícula LU5146 T
Resolución Alcaldía de 8/11/2013, Exención minusvalía Belar
Santos, matrícula 7231 CZK.
Padrón auga, lixo, depuracion, saneamento do 5º
bimestre 2013
Resolución Alcaldía de 8/11/2013, Devolución IVTM 2013 por
Álvarez, matrícula M 6386YS.
desetimación recurso pescados
rubén
Pagos Fondo Financiación Pago a Proveedores.
Retencion PIE outubro
Resolución Alcaldía de 7/11/2013, Exención antigüidade José
López, matrícula M 0141DJ.
Resolución Alcaldía de 7/11/2013, Exención minusvalía Irene
Fente, matrícula 9048 HTD.
Resolución Alcaldía de 7/11/2013, Exención minusvalía Estef
Torres, matrícula TO3372 P.
Resolución Alcaldía de 7/11/2013, Exención antigüidade Carl
matrícula C 9912AK.
Resolución Alcaldía de 7/11/2013, Exención minusvalía Iván
Oroza, matrícula 3083 FCR.
Pagos Fondo Financiación. Retención PIE
Setembro 2013.
Resolución Alcaldía de 06/11/2013, Exención antigüidade Man
matrícula PO8661AB.
Solicitud Salón de Actos
CENIMA
DECRETO AUTORIZACION CELEBRACION FESTAS SAN
MARTIÑO 2013
expdte. 20/2013 de transferencia de creditos
mesmo grupo de funcion
Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

2013

13/11/20
13
13/11/20
13
13/11/20
13
13/11/20
13
13/11/20
13
13/11/20
13
13/11/20
13
13/11/20
13
11/11/20
13
11/11/20
13
11/11/20
13
11/11/20
13
11/11/20
13
08/11/20
13
08/11/20
13
08/11/20
13
08/11/20
13
07/11/20
13
07/11/20
13
07/11/20
13
07/11/20
13
07/11/20
13
07/11/20
13
07/11/20
13
06/11/20
13
06/11/20
13
06/11/20
13
05/11/20
13
05/11/20
13
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

expdte 23/2013 de xeracion de credito. festas gastronomicas
do mar de foz
Aprobación e ordenación pago axudas curso
xardinería outubro
D131105 SUPLENCIA VACACIONAL INTERVENCION
MUNICIPAL
Pagos Fondo Financiación pago a proveedores. Retencion PIE
Agosto 2013
Decreto de Alcaldía de modificación horario
prestación do SAF
Resolución Alcaldía de modificación do horario de
prestación do SA
EXPDTE. 24/2013 DE XERACION
DE CREDITO

conta xustificativa correxida
licencia ven al
norte slu
resolución aprobación e pago 2 facturas
do GAC
resolución gac
correxida
Aprobación facturas Maexgal, S.L. e
Veicar, S.L.
decreto aprobación conta xustificativa
GAC
EXPDTE. 22/2013 DE XERACION DE CREDITO. SUBV. SERVICIO MEDI
DO CONCELLO DE FOZ
nomina outubro 2013
Pago facturas ThyssenKrupp Elevadores,
S.L.U.
D20131030 CONVOCATORIA XGL ORD.
31/10/2013
licencia de maria c.
rodriguez
licencia ana
moscoso
licencia Ricardo
lopez
licencia olvido
maseda

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

2013

05/11/20
13
05/11/20
13
05/11/20
13
05/11/20
13
05/11/20
13
05/11/20
13
30/10/20
13
30/10/20
13
30/10/20
13
30/10/20
13
30/10/20
13
30/10/20
13
30/10/20
13
30/10/20
13
30/10/20
13
30/10/20
13
30/10/20
13
29/10/20
13
29/10/20
13
29/10/20
13
29/10/20
13
29/10/20
13
29/10/20
13
29/10/20
13
29/10/20
13
29/10/20
13
29/10/20
13
29/10/20
13
28/10/20
13
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0921
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0920
DECRETO
0919
DECRETO
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DECRETO
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DECRETO
0916
DECRETO
0915
DECRETO
0914
DECRETO
0913
DECRETO
0912
DECRETO
0911
DECRETO
0910
DECRETO
0909
DECRETO
0908
DECRETO
0907
DECRETO
0906
DECRETO
0905
DECRETO
0904
DECRETO
0903
DECRETO
0902
DECRETO
0901
DECRETO
0900
DECRETO
0899
DECRETO
0898
DECRETO
0897
DECRETO
0896

licencia begasa
licencia jose
requeijo otero
licencia de mª dolores
lestegas
licencia jose francisco
arenas
licencia manuela
freire
Compensación débedas Isla Noval Hotel,
S.L.
EXPDTE. 21/2013 DE XERACION DE CREDITO. ADQUISICION DESBROZ
SUBVENCION
Compensación débedas José
Ledo Caserío
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2013
2013
2013
2013
2013
2013

28/10/20
13
28/10/20
13
28/10/20
13
28/10/20
13
28/10/20
13
28/10/20
13
28/10/20
13

Compensación débedas Mª Celia Sixto
Otero
Compensación débedas José Castro
Martínez
D131028 CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO
APROBACION RELACION 33 DE
FACTURAS
licencia pinturas
fiallega
licencia sara
fernandez
Solicitud Salón de Actos
CENIMA.

3.- DACIÓN DA CONTA TRIMESTRAL DA EXECUCIÓN NOS ORZAMENTOS – 2º E 3º
TRIMESTRES 2O13.- Por Secretaría dáse conta do informe emitido pola Intervención

Os señores/as asistentes á sesión, danse por enterados.4.- MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA
NO FOGAR.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de

Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 21 de
novembro de 2013, que no seu literal indica:
“A proposta do señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e trala oportuna declaración
de urxencia acadada por unanimidade dos oito señores/as concelleiros/as asistentes, ao abeiro do
establecido no artigo 91.4 do ROF aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, en
relación ao que se establece no artigo 138 do mesmo corpo regulamentario, éntrase no despacho da
seguinte:
PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vista a proposta de aprobación do Regulamento para a prestación do servizo de axuda no fogar.
Considerando a seguinte normativa aplicable ao caso:
-

O artigo 25.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases de réxime local, establece no seu apartado
primeiro, que o municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias,
pode promover toda clase de actividades e prestar cantos servizos constribúan a satisfacer as
necesidades e aspiracións da comunidade veciñal. Segundo isto, as competencias municipais
serán ilimitadas, sen mais límite que os medios materiais e persoais dos que dispoña, e sempre
dentro do respecto ás competencias do resto de Administracións públicas (artigo 10.1 da LRBRL).

-

Pola súa parte, o artigo 25.2 k) da Lei mencionada, establece que o municipio exercerá
competencias en materia de prestación de servizos sociais e de promoción e reinserción social.

-

O artigo 26 do mesmo texto legal, aparece a prestación de servizos sociais como servizo mínimo
obrigatorio para os Concello con población superior aso 20.000 Habitantes.

-

O artigo 11 da Lei 13/2008, de 3 de decembro, de Servicios Sociais de Galicia regula como
funcións dos servizos sociais comunitarios básicos, a xestión do servizo de axuda no fogar, asi

ACTA DEL PLENO

Municipal da execución nos orzamentos – 2º e 3º trimestres 2013.

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

2013

Cod. Validación : ARSS4YF3TDQ3CDTMMWNELW25W | Corrección : http://concellodefoz.sedelectronica.es/ n Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico |Páxina 6 a 38

DECRETO
0895
DECRETO
0894
DECRETO
0893
DECRETO
0892
DECRETO
0891
DECRETO
0890
DECRETO
0889

7

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

como a participación na xestión das prestacións destinadas a garantizar a autonomía persoal e a
atención á dependencia.
-

No artigo 61.1 do mesmo texto legal, dispón que de para garantir unha oferta pública de
servizos sociais a todas as persoas, con independencia da súa residencia, todos os Concellos de
Galicia asegurarán, como mínimo, a prestación de servizos sociais comunitarios básicos de
titularidade municipal.

-

Tamén a lei 39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía personal e atención as
persoas en situación de dependencia, se recolle a obriga para as Entidades Locais de participar
normativa das súas respectivas Comunidades Autónomas e dentro das competencias que a
legislación vixente lles atribúe.
Esta mención tradúcese no Decreto 15/2010, de 4 de febreiro de Galicia, que di que as entidades
locais de Galicia participarán na xestión dos servizos de atención ás persoas en situación de
decembro, de servizos sociais de Galicia.

-

Artigo 80.2 da lei 5/1997,do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

-

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

-

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

En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva á consideración do Concello Pleno a seguinte proposta:
PRIMEIRO.- Aprobar a modificación do Regulamento para a prestación do servizo de axuda no fogar
seguinte literal (acompañase como Anexo).
SEGUNDO.- Someter dita modificación do Regulamento Municipal a información pública e audiencia dos
interesados no Taboleiro de Anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo mínimo
de 30 días

para que se poidan presentar reclamacións ou suxerencias, que serán resoltas pola

Corporación e procederá a súa aprobación definitiva. De non presentarse reclamacións ou suxerencias, no
mencionado prazo, entenderase definitivamente aprobado o Acordo Inicial ata entón provisional. Os
acordos definitivos, incluso os provisionais elevados a definitivos, a que se refire o parágrafos anteriores,
publicaranse no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Anuncios do Concello, sen que entren en
vigor ata que se leve a cabo a publicación.
TERCEIRO.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para suscribir e firmar toda clase de documentos
relacionados có asunto.O Señor Alcalde manifesta que trala última notificación que fixo a Xunta no finanzamento é necesario unha
nova adaptación do Regulamento para incorporar un novo cadro de copagos no que se suprimen os niveis
e polo tanto redúcese con carácter xeral o copago dos usuarios.
Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
__________________________________________________________________________________________________________
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dependencia nos termos previstos na lei 39/2006 de 14 de decembro, e na lei 13/20008, de 3 de

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

-
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na xestión dos servizos de atención ás persoas en situación de dependencia, de acordo coa

8

.
.

Votos a favor: PP
Votos en contra:
Abstencións: PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

O Señor Alcalde da lectura da proposta de Alcaldía, que segundo o informe do traballador
social fai máis sinxela a aplicación e redúcese en termos xerais o porcentaxe de copago a
pagar polos usuarios.

O Portavoz do BNG-MIXTO, manifestando que coma noutras ocasións, por parte do PP se
está a gravar servizos básicos.
Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: PP E UNIFOZ

-

Votos en contra: Ningún

-

Abstencións: PSOE E BNG-MIXTO

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 21/11/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

5.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO POLA
PRESTACIÓN DO SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR.- Dáse conta da Proposta de Alcaldía

de data 26 de novembro de 2013, relativa á modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora
do Prezo pola Prestación do Servicio de Axuda no Fogar, que no seu literal indica:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Aprobada inicialmente a Ordenanza Fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servizo de
axuda no fogar en sesión plenaria de 30 de maio do presente ano e publicada no BOP de Lugo o 19 de
xuño do 2013 durante30 dias hábiles sen constar reclamacións , considérase aprobada definitivamente
trála publicación definitiva no Bop de Lugo o 13 de agosto de 2013. ,
A orixe da nova modificación prodúcese pola aprobación do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo
que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas
en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no
financiamento do seu custo, que lle dá unha nova redacción aos artigos 14.2, 59 e 61 do Decreto 99/2012,
do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento; é polo que se

ACTA DEL PLENO

O Portavoz de UNIFOZ, manifesta que se trata dunha mera adaptación legal, e que se
dedique máis persoal do concello a este servizo.

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

A portavoz do PSOE, manifesta que non está de acordo coa suba que esta modificación
implica,quere que o Concello asuma parte da suba, que os cartos que van destinados a
outros servizos se dediquen a este.

Cod. Validación : ARSS4YF3TDQ3CDTMMWNELW25W | Corrección : http://concellodefoz.sedelectronica.es/ n Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico |Páxina 8 a 38

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO
DE AXUDA NO FOGAR”.-
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fai necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar ao establecido nos
mencionados artigos.

Primeiro.- Aprobar a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do prezo público pola prestación do
servizo de axuda no fogar, quedando redactados os artigos modificados da devandita Ordenanza co
seguinte detalle:
ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
AXUDA NO FOGAR
Artigo 3º. Obrigados ao pagamento.
Estarán obrigados ao pagamento os usuarios do servizo municipal de axuda no fogar na contía que resulte
de aplicación segundo o presente prezo público , tendo en conta que o pagamento é unha contribución ao
custo do servizo recibido na modalidade de libre concurrencia e aos ingresos do usuario na modalidade de
dependencia; (unha cousa é a concesión do servizo que, nos casos de dependencia dependerá da
resolución de PIA e nos casos de libre concorrencia dependerá do baremo e dos requisitos que estableza o
concello, e outra cousa é a contía que pagará o usuario que, nos casos de dependencia depende
exclusivamente da capacidade económica e nos casos de libre concorrencia depende da porcentaxe que lle
corresponda (según a súa capacidade económica) aplicada ao custo do servizo).
Artigo 4º. Contía
A contía do servizo estará determinada por:
a) Con carácter xeral polo prezo por hora do servizo prestado, na modalidade de libre concurrencia,
que ascende a 11,10 euros máis a cota de IVE que corresponda en cada momento segundo a
lexislación fiscal aplicable.
b) Capacidade económica das persoas usuarias do servizo, na modalidade de dependencia, tendo en
conta o establecido no artigo 17 da Orde de 22 de xaneiro de 2009 reguladora do Servizo de
Axuda no Fogar para a Comunidade Autónoma de Galicia.
En función destas circunstancias, o prezo do punto a) anterior aplicarase de acordo coas seguintes escalas
conformadas segundo os requisitos dos artigos 61 e 62 do Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se
regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento na Comunidade Autónoma de Galicia:
1.- MODALIDADE DE LIBRE CONCORRENCIA

Capacidade económica (IPREM = 532,51€)

Participación no custe do SAD básico

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

ACTA DEL PLENO

- Os artigos 17 a 19, 41 ao 47 e 127 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
- Os artigos 24 ao 27 da Lei 8/1989, de 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos.
- Os artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
- Lei 39/2006 de Promoción da Autonomía e Atención a Persoas en situación de Dependencia e sucesivas
modificacións.
- Orde de 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, de 4 de febreiro, polo que se
regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do
Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia, o procedemento para a elaboración do programa
individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes na
Comunidade Autónoma de Galicia.
- Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu
financiamento na Comunidade Autónoma de Galicia.- Ordenanza municipal Reguladora do Servizo de Axuda a Domicilio.-
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Considerando a seguinte normativa aplicable ao caso:

10

Menor do 0,80 do IPREM

0

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

Entre o 10% e o 30%

IPREM
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%
Participación no custe do SAF
libre concorrencia

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

10%

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

15%

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

20%

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

30%

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

40%

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

60%

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

70%

Maior do 250% IPREM

90%

Excepcionalmente en casos de desestruturación familiar e risco de exclusión social, de acordo coa
valoración e proposta do traballador social mediante resolución motivada do órgano competente,
poderase acordar a redución ou exención de pagamento..

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013
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Menor do 0,80% do IPREM

2.- MODALIDADE DE ACCESO DIRECTO

Grao I

%
Capacidade
económica
(referenciad
a
ao
IPREM)
Ata

Actividades
de
acompañam
Adaptacións
ento,
funcionais do
socializació
fogar,
n
e
podoloxía,
desenvolve
fisioterapia
mento
de
hábitos
saudables

Grao II

Actividades
de
acompañame
Adaptacións
Servizo de
nto,
funcionais
préstamo
socialización
do
fogar,
de axudas
e
podoloxía,
técnicas
desenvolvem
fisioterapia
ento
de
hábitos
saudables

<=15

Grao III

Adaptacións
Servizo de
funcionais do
préstamo
fogar,
de axudas
podoloxía,
técnicas
fisioterapia

Actividades de
acompañament
o, socialización
e
desenvolvemen
to de hábitos
saudables

<=28

Servizo de
préstamo de
axudas
técnicas

<=45

100,00 %

0,00 %

12,87 %

13,76 %

0,00 %

22,73 %

24,29 %

0,00 %

35,51 %

37,95 %

115,00 %

5,98 %

13,10 %

14,00 %

10,56 %

23,12 %

24,71 %

16,50 %

36,13 %

38,61 %

125,00 %

7,15 %

13,39 %

14,31 %

12,63 %

23,64 %

25,26 %

19,73 %

36,94 %

39,47 %

150,00 %

7,34 %

13,52 %

14,44 %

12,95 %

23,87 %

25,50 %

20,24 %

37,29 %

39,85 %
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Capacidade económica
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175,00 %

7,47 %

13,61 %

14,54 %

13,18 %

24,03 %

25,67 %

20,60 %

37,54 %

40,12 %

200,00 %

7,57 %

13,76 %

14,70 %

13,36 %

24,29 %

25,96 %

20,87 %

37,96 %

40,56 %

215,00 %

7,68 %

13,83 %

14,78 %

13,56 %

24,42 %

26,09 %

21,18 %

38,16 %

40,77 %

250,00 %

7,98 %

13,96 %

14,91 %

14,09 %

24,64 %

26,33 %

22,01 %

38,50 %

41,14 %

300,00 %

8,25 %

14,06 %

15,02 %

14,57 %

24,82 %

26,52 %

22,77 %

38,78 %

41,44 %

350,00 %

8,48 %

14,16 %

15,13 %

14,98 %

25,00 %

26,72 %

23,40 %

39,07 %

41,74 %

400,00 %

8,65 %

14,35 %

15,33 %

15,27 %

25,33 %

27,06 %

23,85 %

39,57 %

42,29 %

>400,00 %

8,77 %

14,48 %

15,48 %

15,48 %

25,57 %

27,32 %

24,19 %

39,95 %

42,69 %

Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os provisionais elevados
automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da modificación, publicaranse no boletín oficial da
provincia, sen que entren en vigor ata que se leve a cabo a publicación”.-

O Señor Alcalde manifesta que se modifican a táboa de prezos , reducíndose os niveis e
polo tanto o prezo.
A portavoz do PSOE , non cree que sexa unha baixada senón que unha suba.
O portavoz de UNIFOZ, considera que o servizo está en precario.
O portavoz do BLOQUE-MIXTO, non está de acordo coa modificación.
Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito na Proposta de Alcaldía a
votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: PP E UNIFOZ

-

Votos en contra: Ningún

-

Abstencións: PSOE E BNG-MIXTO

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

6.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE (R.E. Nº 5815) PARA INSTAR Á XUNTA DE
GALICIA A DESISTIR DA PRETENSIÓN DA SUBA DO CANON POLO TRATAMENTO DO
LIXO NA PLANTA DA SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE (SOGAMA).- Dáse

conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios
__________________________________________________________________________________________________________
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Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

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.

ACTA DEL PLENO

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.
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de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 21 de novembro de 2013, que
no seu literal indica:
“MOCIÓN PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA A DESISTIR DA PRETENSIÓN DA SUBA DO
CANON POLO TRATAMENTO DO LIXO NA PLANTA DA SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO
AMBIENTE (SOGAMA)

O certo é que, analizando as contas que se recollen no proxecto orzamentario autonómico para o próximo
ano, SOGAMA, co novo canon, pasaría de ter perdas no exercicio de 2013 a ter uns beneficios no 2014 de
6.624.160€, despois de impostos.
Non resulta comprensible, nin aceptable que unha sociedade do sector público autonómico galego como
SOGAMA, adscrita á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, na que a Xunta de
Galicia ten o 51% do capital social, se plantee, nos tempos de crise que estamos a sufrir, a prestación dun
servizo público, con afán recadatorio, toda vez que o fin da suba non é o de conseguir a simple cobertura
de costos do servizo, senón tamén o de xerar uns inxustificados beneficios, beneficios que serían
directamente detraídos dos xa moi empobrecidos petos dos cidadáns.
É de todos coñecido que a práctica totalidade dos concellos están a sufrir unha importante diminución dos
seus ingresos, atopándose nunha situación moi delicada que lles ten obrigado a deixar de prestar ós seus
veciños algúns servizos moi necesarios. De levarse a cabo este incremento que pretende a Xunta a penuria
do municipalismo galego será moitísimo maior.
A Xunta de Galicia, en vez de demandar compensacións ó Goberno central polos recortes que sufrirá
SOGAMA nas primas pola coxeneración eléctrica, opta pola solución socialmente mais inxusta:
incrementar o canon, obrigando ós Concellos a subir o canon que deberán abonar os seus veciños polo
tratamento do lixo.
Resulta insultante a carencia da mais mínima sensibilidade social da que da mostra a Xunta de Galicia do
Partido Popular nun asunto como este. Gobernando baixo a fórmula do “ordeno e mando” da as costas ós
galegos e castiga dun xeito inmisericorde os seus intereses.
Os Socialistas apostamos por afrontar esta situación dende o diálogo e o respecto institucional entre os
poderes locais, representados na FEGAMP, e o poder autonómico, e demandamos da Sociedade Galega
de Medio Ambiente ter cumprido coñecemento da realidade da súa xestión económico financeira e
organizativa, así como dos parámetros de eficiencia medio ambiental e ecolóxica que alcanza no
tratamento dos residuos que se lle confían.
Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista de Foz, propón ó Pleno municipal a adopción dos
seguintes ACORDOS:
1º. Demandar ó Presidente da Xunta de Galicia a urxente retirada da proposta de incremento do
canon por tratamento de residuos, recollida na Disposición Adicional 21ª, Dous, do proxecto de Lei de
Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.

ACTA DEL PLENO

Xustifica a Xunta este desmedido incremento na caída das primas estatais que percibe SOGAMA pola
valorización enerxética dos residuos (incineración de lixo), caída que ten a súa orixe nunha decisión do
Goberno Rajoy.

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

Na actualidade o importe que abonan os 296 concellos galegos, que utilizan os servizos de SOGAMA, é de
55,91 €/Tonelada métrica tratada, mais IVE, co cal, de aprobarse definitivamente a pretensión da Xunta de
Galicia, o canon se incrementaría nun 33,5%.
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No proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014,
presentado pola Xunta de Galicia, e en concreto na Disposición Adicional 21ª, Dous, preténdese a revisión
do canon unitario de tratamento por tonelada de lixo, a percibir pola Sociedade Galega de Medio
Ambiente, pasando este a alcanzar un importe de 74,64 €/Tonelada métrica tratada, mais IVE.
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2º. Demandar ó Presidente da Xunta de Galicia e ó Presidente da Federación Galega de
Municipios e Provincias a creación e posta en marcha dunha mesa de negociación, na que, coa presenza e
colaboración de SOGAMA, se estuden os custos reais do tratamento de residuos dos concellos.

4º. Demandar do Presidente da Xunta de Galicia que, para o caso de que non se retire a iniciativa
da nova tarifa do canon de tratamento de residuos dos orzamentos autonómicos do 2014, o incremento que
sufra o mesmo respecto ó do ano 2013 sexa asumido integramente polo Goberno autonómico, sen
repercusión algunha nas transferencias ós concellos.O señor Alcalde suxírelle a Portavoz do PSOE que se una a proposta polo Bloque.

Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
.
.
.

Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO
Votos en contra:
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 PSdeG-PSOE PARA INSTAR Á XUNTA DE
GALICIA A DESISITR DA PRETENSIÓN DA SUBA DO CANON POLO TRATAMENTO DO LIXO
NA PLANTA DA SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE (SOGAMA)”.-

A portavoz do PSOE, pasa a dar lectura a Moción presentada.
O Portavoz de UNIFOZ, considera que se trata dun servizo básico e polo tanto repercute en
tódolos veciños, polo que lle piden o Concello que non recaiga nos veciños, propoñendo
que se traballe no compostaxe, coma no Concello de Barreiros, para que a SOGAMA vaian
menos residuos.e polo tanto menos gasto para o Concello e os veciños.
O Portavoz do BLOQUE-MIXTO, manifesta que a su Moción é parecida a esta, non están de
acordo coa subida, que ascendería a un 34%, o que suporía máis de 7.000.000 millos de
euros, e polo tanto recae directamente sobre os veciños.Pero hai alternativas que dende
este grupo se veñen propoñendo como son: a reciclaxe, reutilización, compostaxe, etc.
O Señor Alcalde manifesta que está en contra das subidas e de que repercutan nos veciños
e no Concello. A Xunta só pose o 51% do capital de SOGAMA o resto son inversores
privados, a taxa que se aplica é a máis baixa de Galicia, non afectaría os Concello da zona
Noroeste non a todo Galicia, 55 euros por tonelada non é sostible.Todo esto é
consecuencia do déficit tarifario, así como de negocios dos que é titular e caeron, ademais
está obrigada a autofinaciarse .
Por parte dos técnicos do Concello estase a estudiar como levar a cabo esta medida.
Concede un novo turno.
__________________________________________________________________________________________________________
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O portavoz do BLOQUE-MIXTO manifesta que lles propoñen na súa outros tipos de reciclaxe.

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

A portavoz do PSOE manifesta que se pode unir pero que se voten por separado, posteriormente pasa a
dar lectura e defensa da súa moción.
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3º. Dirixirse a todos os Grupos políticos, con representación no Parlamento de Galicia, a fin de
que requiran da Xunta de Galicia a realización dunha auditoría externa (económico financeira, recursos
humanos, produción, medio ambiental, etc.) da Sociedade Galega de Medio Ambiente, dándose traslado
dos seus resultados á totalidade dos concellos que utilicen seus servizos.
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A portavoz do PSOE pide que a subida sexa asumida pola Xunta de Galicia e que se
tomen medidas para que os veciños non o sufran.

O portavoz do BLOQUE-MIXTO, explica que isto se debe a política levadas a cabo anos
antes, como consecuencia do déficit tarifario, os gobernos cederon as presións das
enerxéticas, estas débedas veñen de decisións políticas. Así cando se suprimiron as
subvencións as empresas deixaron de ter beneficios, son polo tanto políticas
privatizadoras que se están levando a cabo e padecendo os cidadáns. Ademais esta subida
xa está estudiado pola Xunta como repercute, son os Concellos os que teñen que asumir
como levala a cabo.

-

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

-

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 21/11/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.7.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 5816) CONTRA A SUBA DO CANON
DE SOGAMA.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de

Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 21 de
novembro de 2013, que no seu literal indica:
“MOCIÓN CONTRA A SUBA DO CANON DE SOGAMA
A Lei 10/1997, de 22 de agosto, de residuos sólidos urbanos da Galiza, e o Plano de xestión dos residuos
sólidos urbanos da Galiza atribúen a condición de xestor nas operacións do proceso de xestión de residuos
á Sociedade Galega de Medio Ambiente S.A. (SOGAMA).
A xestión do tratamento de residuos encomendada a SOGAMA foi acompañada do estabelecemento dun
canon por parte dos concellos, fixado en 55,91 euros por tonelada de lixo tratada e mais o IVE.
Agora, o goberno do PP introduce nos orzamentos da Xunta de Galiza a revisión do canon para acadar os
74,64 euros por tonelada tratada, sen IVE, o que vai supor un incremento de preto do 34% para os máis de
290 concellos adheridos. A razón esgrimida é allea á relación entre os concellos e SOGAMA, ao ser unha
decisión política adoptada polo Goberno central do PP na súa política de reforma do sector eléctrico, que
impón recortes nas tarifas para percibir pola coxeración eléctrica. Ante a caída de ingresos que sufrirá
SOGAMA pola xeración de enerxía, óptase por cargarlle á cidadanía novamente este recorte en lugar de o
facer sobre os beneficios das empresas xeradoras de enerxía.
Esta medida unilateral do PP, sen coñecemento nin participación dos concellos adheridos no proceso de
toma de decisión, pretende un incremento desproporcionado e abusivo que se repite, como noutros ámbitos
por parte do Goberno do PP, pola adopción de medidas dirixidas a salvar ás grandes empresas

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

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

ACTA DEL PLENO

O Señor Alcalde manifesta que se está a traballar moito en reciclaxe o que evita que vaia
a SOGAMA.
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O portavoz de UNIFOZ piden que dende o concello se faga máis, que se adopten medidas
de compostaxe para que se pague menos a SOGAMA e que non todos os veciños teñan que
pagar o mesmo.
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corporativas transnacionais, e neste caso pola decisión cuestionábel da reforma eléctrica que favorece o
oligopolio das grandes empresas enerxéticas, e penaliza as fontes de xeración alternativas.

Por outra banda, desde a aprobación da Lei 10/1997, os sucesivos Gobernos do PP na Xunta tiveron
empeño en impedir a existencia de plans alternativos como o iniciado no Morrazo, que foi desmontado
por gobernos municipais do PP ou como o que se está a desenvolver pola Mancomunidade da Barbanza,
que se executa a pesar do PP, que puxo trabas, sobre todo no que atinxe a acceder a axudas nas
condicións cando menos análogas ás que tivo SOGAMA. En todo caso, son modelos que priorizan a
reciclaxe e compostaxe e mostran custos máis sensatos, para alén de crear máis emprego directo. De feito,
a transformación de modelo de xestión dos RSU podería supoñer uns 2.000 novos postos de traballo con
base en proxectos de comarcalización, cun menor custo ambiental e redución do custo de transporte.
Cómpre lembrar a falta de colaboración dos gobernos do PP na Xunta de Galiza, pola decisión política de
asignar, case na súa totalidade, os recursos públicos para o tratamento de residuos sólidos a financiar
SOGAMA e afogar os modelos de xestión diferentes que se aparten da valorización enerxética do lixo.
Mesmo planos estatais recolleron os criterios de proximidade no tratamento e que a fracción orgánica do
lixo se tratase prioritariamente por procedementos distintos á incineración.
A Xunta de Galiza, a través de SOGAMA ou doutras entidades que se crearen, preferentemente de tipo
comarcal, debe ofrecer á cidadanía e aos concellos galegos modelos de xestión dos residuos alternativos á
incineración e ao vertido. Só dentro dun modelo así poden facer unha política de prezos que favoreza os
tratamentos ecolóxicos (recollida selectiva de calidade, reciclaxe, compostaxe) e penalice a recollida sen
separar e o vertido e a incineración. Nun escenario deste tipo podemos reducir fortemente os custos de
tratamento e evitar o incremento das taxas. Mentres tanto, aumentar os pagos a SOGAMA é financiar a
ineficiencia ambiental e a destrución de recursos e empregos.
Por todo isto, solicitamos do Pleno da corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
Instar á Xunta de Galiza a
1.
Retirar dos orzamentos do próximo ano o incremento previsto do canon de SOGAMA
que deben satisfacer os concellos.
2.
Que calquera modificación que se pretenda pase obrigatoriamente por un consenso
coa FEGAMP e cos concellos implicados, coa participación de SOGAMA e da Consellaría con
atribucións en medio ambiente.
3.
Revisar en profundidade o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galiza 2010-2020,
eliminando a previsión de construír un nova incineradora de residuos urbanos e apoiando un
modelo que supere Sogama, mediante proxectos comarcais de reciclaxe e compostaxe, que
__________________________________________________________________________________________________________
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Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

Ademais, os problemas detectados de acumulación de residuos e vertidos no complexo de SOGAMA
demostran que nin sequera unha porcentaxe significativa dos residuos se valorizan ou se reciclan, senón
que simplemente se enterran.

ACTA DEL PLENO

Esta proposta de incremento desmesurado dos custos de tratamento do lixo por parte de SOGAMA vén a
confirmar as denuncias feitas con anterioridade polo BNG sobre o fracaso do proxecto SOGAMA e o
Plano de Residuos Sólidos Urbanos implantado polo PP na Xunta de Galiza. Os feitos acontecidos desde a
aplicación dese plano demostran seren falsas as afirmacións -do Goberno galego e de SOGAMA- de que se
trataba da opción máis respectuosa desde o punto de vista ambiental e con máis vantaxes económicas.
Desde o punto de vista ambiental, SOGAMA insiste na incineración dos residuos sólidos urbanos co fin da
súa valorización enerxética, sen ter en conta outros principios reitores no tratamento do lixo de maior
importancia ecolóxica, como a redución, a reutilización directa e a reciclaxe de residuos, a compostaxe, e
a proximidade no tratamento, cuxa consideración prioritaria no deseño dun modelo de xestión do lixo,
ademais de supor un modelo de xestión máis sustentábel ambientalmente, traduciríase nunha contención de
custos.
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Ademais, non só se pretende con esta suba compensar as perdas presentes e previsíbeis que ten SOGAMA,
senón pasar a ter uns beneficios de preto de 7 millóns de euros a conta da cidadanía galega que verá
repercutido este canon nos recibos que cobran polo servizo de recollida de lixo aos concellos. Este feito é
especialmente grave cando SOGAMA nin sequera trata todo o lixo que recibe e carece de sentido
transportalo para rematar nun vertedoiro.
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posibilite a creación de emprego e alcanzar os obxectivos e recollida selectiva e reciclaxe dos
modelos en funcionamento máis avanzados.O Portavoz do BLOQUE-MIXTO defende a súa Moción e na que se pide a retirada, e que a modificación
pase pola FEGAMP.
O Señor Alcalde manifesta que a FEGAMP está previsto que se reúna.

.
.
.

Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO
Votos en contra:
Abstencións: PP

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO expón a súa moción.
O Señor Alcalde responde que nos últimos anos incrementouse moito o reciclado, o
control dos vertidos, etc., estase a experimentar un cambio.
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 BLOQUE-MIXTO

-

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 21/11/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.8.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 5817) PARA DEMANDAR A
APLICACIÓN DE NOVOS CRITERIOS NO FINANCIAMENTO DA ADMINISTRACIÓN
LOCAL GALEGA.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente

de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 21 de
novembro de 2013, que no seu literal indica:
“MOCIÓN PARA DEMANDAR A APLICACIÓN DE NOVOS CRITERIOS NO FINANCIAMENTO
DA ADMINISTRACIÓN LOCAL GALEGA
A pretendida Reforma Local baixo o nome de Proxecto de lei de racionalidade e sustentabilidade da
Administración local baséase nun único criterio, estabilidade orzamentaria, un criterio falso tomado como
desculpa para agochar a aplicación dunhas ideas políticas reaccionarias e claramente recentralizadoras.
Búscase eliminar toda capacidade de facer políticas alternativas desde un concello que palien os
devastadores efectos que este austericidio da troika está a provocar.
En primeiro lugar, é falso culpar e, consecuentemente, aplicar unha estabilidade orzamentaria a unha
administración local para nada responsábel do déficit do Estado (este absorbe case o 60% fronte a apenas

ACTA DEL PLENO

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG CONTRA A SUBA DO
CANON DE SOGAMA”.-

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
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Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
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Por todo iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do
seguinte
ACORDO
1.

Instar á Xunta de Galiza a que demande do goberno do Estado a que adopte os criterios para o
reparto da Participación nos Ingresos do Estado (PIE) de dispersión e avellentamento da
poboación, por se tratar de factores que repercuten de xeito determinante sobre o custo dos servizos
que prestan os concellos galegos.

2.

Instar á Xunta de Galiza a que demande do goberno do Estado a que redacte unha nova Lei de
Financiamento Local que afronte os verdadeiros problemas dos concellos galegos.

3.

Trasladar o presente acordo ao presidente da Xunta de Galiza, grupos parlamentares no
Parlamento de Galiza e ao presidente do goberno do Estado.-

O portavoz do BLOQUE-MIXTO, manifesta que o que se pide é que pola Administración do Estado se teña
en conta a dispersión xeográfica e o avellentamento da poboación.

Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente
transcrita a votación ordinaria, co resultado seguinte:
.
.
.

Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO
Votos en contra:
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 PARA DEMANDAR A
APLICACIÓN DE NOVOS CRITERIOS NO FINANCIAMENTO DA ADMINISTRACIÓN LOCAL
GALEGA”.__________________________________________________________________________________________________________
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Por iso hoxe é necesaria a reforma do financiamento local, para dotar dun marco estábel aos concellos
con fin de asegurar a calidade na prestación de servizos públicos básicos. E abandonar o uniformismo que
pretende o Estado e que se recoñeza a súa pluralidade, tendo en conta criterios específicos e propios no
reparto da participación nos ingresos do Estado (PIE) que tamén inciden no custo dos servizos, como é o
caso da dispersión territorial ou o avellentamento da poboación, como ocorre en Galiza, a pesar de que, a
dispersión, é un criterio que se aplica en todas as comunidades autónomas e non pola administración do
Estado.

ACTA DEL PLENO

A necesidade dunha reforma da Lei de bases de réxime locall non responde ao proxecto de lei que o
goberno do Estado quere aplicar, porque aumentaría enormemente as eivas actuais sen afrontar ningún
dos problemas reais. O principal problema é o actual modelo de financiamento local que non garante a
suficiencia de recursos económicos aos concellos, que cada vez teñen dificultades máis crecentes para
atender os servizos públicos. Neste contexto de crise económica, o incremento do déficit nas
administracións locais non é o resultado do descontrol na xestión económica, senón da existencia dun
imperfecto modelo de financiamento local, onde os concellos reciben unha pequena parte da recadación
dos tributos do Estado, que impide a estes ter autonomía en impostos propios, mesmo tendo que asumir
compromisos do Estado que lles supón outorgar obrigatoriamente exencións fiscais á Igrexa Católica, a
organizacións relixiosas ou amplas bonificacións tributarias ás grandes empresas.
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o 3,5% de todas as entidades locais). E aínda máis, dese déficit local nada menos que a quinta parte
corresponde á cidade de Madrid, relaxing débeda que nun discurso de austeridade non impediu a
dilapidación, con ridículo incluído, dos cartos de todos e todas nunha delirante candidatura olímpica. Na
Galiza isto aínda é máis dramático xa que entre todos os concellos do país teñen unha débeda de 773
millóns, menos que Málaga, Zaragoza, Valencia, Barcelona e o propio Madrid individualmente. Até o
propio concello de Jerez de la Frontera (215.180 habitantes e 526,5 millóns) case iguala en débeda a todos
os concellos galegos xuntos.
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O Portavoz do BLOQUE-MIXTO expón que considera moi grave o modelo de reforma
local, porque o problema da débeda non é dos Concellos, senón do Goberno Central.
Solicitando que no reparto na participación nos ingresos do Estado se teña en conta a
dispersión e envellecemento da poboación.
O Señor Alcalde manifesta que o actual modelo de finanzamento que contén o TRLFL,
non e beneficioso para Concellos como o de Foz.

comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa
sesión ordinaria celebrada o día 21 de novembro de 2013, que no seu literal indica:
“MOCIÓN PARA INCREMENTAR O FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL DOS CONCELLOS
É preciso salientar a precaria situación económica en que se atopan os concellos galegos por mor das
distintas medidas que se veñen aplicando desde o goberno do Estado e da Xunta de Galiza, baixo o
paraugas da chamada crise. Estas medidas consisten en recortes de todo tipo que obrigan moitas veces a
un incremento das axudas destinadas a atender as persoas máis desfavorecidas, afectadas gravemente e
sen posibilidade de afrontaren as súas necesidades máis perentorias. Por outra parte existen graves
dificultades para prestar os servizos máis elementais por parte da administración local aos veciños e
veciñas, un feito que obriga a demandar da Xunta de Galiza que as subvencións finalistas en concorrencia
competitiva que foren posíbeis, sexan desviadas para engrosar o Fondo de Cooperación Local que o
goberno da Xunta de Galiza é incapaz de incrementar.
As subvencións finalistas en concorrencia competitiva resultan para os concellos tremendamente
complicadas no seu trámite administrativo e moitas veces están suxeitas ao clientelismo político. É ben
sabido que os concellos, como administración máis próxima á cidadanía, son absolutamente capaces de
determinaren onde son máis precisas e necesarias as intervencións municipais.
Por outra parte, o Fondo de Compensación Ambiental, creado a partir da produción de enerxía eólica,
reserva para a Xunta de Galiza os 2/3 do seu importe, por iso é necesario que se reduza a porcentaxe da
Xunta de Galiza e destinar a cantidade resultante tamén ao Fondo de Cooperación Local.
Por todo isto, solicitamos do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
1.

Instar á Xunta de Galiza para que todas as subvencións finalistas en concorrencia competitiva
dirixidas aos concellos que puideren ser posíbeis, sexan derivadas para incrementar o Fondo de
Cooperación Local.

2.

Instar á Xunta de Galiza para un reparto máis xusto do Fondo de Compensación Ambiental,
incrementando o que corresponde aos concellos que, na parte que puider ser posíbel, pase a
incrementar, así mesmo, o Fondo de Cooperación Local.

3.

Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, grupos parlamentares no Parlamento de
Galiza e FEGAMP.-

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO, o que se quere é que se teña en conta os pauros que están a pasar os
Concello.

ACTA DEL PLENO

9.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 5818) PARA INCREMENTAR O
FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL DOS CONCELLOS.- Dáse conta do ditame emitido pola
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PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 21/11/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-
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Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, e por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as
asistentes, queda proclamado o seguinte A C O R D O:
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O señor Alcalde si que ve a necesidade dunha modificación da financiación pero sería mellor darlle
traslado a FEGAMP.
Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
.
.
.

Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO
Votos en contra:
Abstencións: PP

O señor Alcalde manifesta que os ingresos da Xunta de Galicia caeron un 40% e a Xunta
comprometeuse a non baixar o que les corresponde on Concellos, creando Fondos como o
de Compensación ambiental.As subvencións finalistas proceden de distintas institucións,
polo que non se pode modificar a súa finalidade.As correcións que fixo a Xunta son as
que permiten que se manteña a contía.
O Portavoz do BLOQUE-MIXTO, quere que as axudas teñan outro carácter que se poidan
destinar a financiar outros servizo dos 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 BLOQUE-MIXTO

-

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 21/11/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.10.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 5839) CONTRA A IMPUNIDADE DA
MAREA NEGRA DO “PRESTIGE” E A PROL DA TRANSPARENCIA DE COMPETENCIAS
MARÍTIMAS Á XUNTA DE GALICIA.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión

informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión
ordinaria celebrada o día 21 de novembro de 2013, que no seu literal indica:
“MOCIÓN CONTRA A IMPUNIDADE DA MAREA NEGRA DO ‘PRESTIGE’ E A PROL DA
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS MARÍTIMAS Á XUNTA DE GALIZA
O sinistro do buque petroleiro ‘Prestige’ nas costas da Galiza o 13 de novembro de 2002 mostrou daquela
o problema da seguranza do tráfico marítimo que circula polo corredor de Fisterra e ameaza as costas
__________________________________________________________________________________________________________
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O Portavoz do BLOQUE-MIXTO manifesta que queren que se incremente a contía
destinada o fondo de Compensación Local, que as subvencións finalistas se destinen a él
e os Concellos poidan recibir máis cantidade.

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA INCREMENTAR O
FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL DOS CONCELLOS”.-
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Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
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galegas, e, desgrazamente hoxe, coa sentenza ditada polo xulgado a total impunidade dos autores da
marea negra e dos responsábeis políticos no goberno do PP no Estado e os seus cómplices na Xunta.

Por todo iso, solicítase do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte
ACORDO
1. Lamentar a sentenza ditada pola marea negra provocada polo Prestige que permite a impunidade dos
seus responsábeis, tanto políticos como materiais.
2. Instar á Xunta de Galiza a que demande do estado español a transferencia das competencias para
o control e inspección dos barcos que recalan nos portos galegos e dos que transitan polo dispositivo
de separación de Fisterra, para poder aplicar unha política preventiva no transporte marítimo de
mercadorías perigosas, ademais da competencia inherente ao salvamento marítimo e loita contra a
contaminación mariña nas costas de Galiza.
3. Apoiar as mobilizacións en contra da impunidade dos responsábeis da marea negra do Prestige e
en demanda da transferencia de competencias á Galiza nesta materia.
4. Enviar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do goberno do Estado e grupos
do Parlamento galego.O portavoz do BLOQUE-MIXTO manifesta que é necesario un control no tránsito dos barcos sobre todo
na zona de Fisterra e por iso piden plenas competencias en salvamento marítimo.
O señor Alcalde responde que as plena competencia en salvamento marítimo non pode ser competencia
propia de Galicia xa que o pasar os barcos por moitas autonomías é poñer barreiras.
A Xunta é o Estado xa manifestaron que interpoñerán sendas reclamacións ante a sentenza que se ditou.
O pide o resto dos grupos que teñan en conta que o punto segundo non é moi coherente.
Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
.
.
.

Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO
Votos en contra:
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 A IMPUNIDADE

ACTA DEL PLENO

Así hoxe, con esta sentenza, non só se premia o feito da marea negra senón que os seus responsábeis
quedan impunes, e ademais vale para apoiar a falta de vontade para transferir as competencias en tráfico
marítimo e prevención de accidentes no mar á Xunta de Galiza, animando a actitude compracente dos
gobernos español e galego do PP, que non actúan nas instancias que ocupan para protexer os intereses
dos galegos e galegas vinculadas directamente á actividade pesqueira no mar e que constitúe unha fonte de
riqueza de moitas comarcas costeiras de Galiza.

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

A senteza do ‘Prestige’ permite que o Estado continúe controlando os dispositivos de transporte de
mercadorías perigosas por mar nas costas galegas, impedindo que Galiza poida facelo en porto e en
tránsito, e tamén que os medios de salvamento e prevención de catástrofes ambientais despregados nas
nosas costas non sexan suficientes e adecuados para encarar situacións de risco ou combater a ameaza da
contaminación.
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A pesar de o litoral de Galiza ser o máis afectado do mundo pola contaminación derivada de accidentes
marítimos destas características, pois nos últimos 43 anos houbo catro buques que provocaron importantes
vertidos de hidrocarburos ao mar (Polycommander, Urquiola, Aegean Sea, Prestige), aos que se lle deben
sumar outros sinistros en que tamén houbo unha importante contaminación mariña polo vertidos de
produtos altamente contaminantes (Erkowitz, Cason), son as autoridades xudiciais as que permiten,
despois de 11 anos, a pervivencia desta situación de risco e a impunidade manifesta dos responsábeis.
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DA MAREA NEGRA DO “PRESTIGE” E A PROL DA TRANSPARENCIA DE COMPETENCIAS
MARÍTIMAS Á XUNTA DE GALIZA”.-

O Portavoz do BLOQUE-MIXTO pasa a dar lectura da súa moción, facendo fincapé
posteriormente na situación de risco e incumprimentos neste caso, tense que ter en conta a
riqueza pesqueira de Galicia e a Xunta ten que telo en conta para evitar estas situacións.

Foi unha decisión política, por iso se piden responsabilidades políticas, e queren
competencias para que non volva acontecer .
O señor Alcalde responde que se adoptaron medidas así o Porto exterior da Coruña está
case rematado e case todo o litoral rexenerado.
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 BLOQUE-MIXTO

-

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 21/11/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.11.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ (R.E. Nº 5874) SOLICITANDO DE FEVE A
INSTALACIÓN DE UN APEADERO PARA INCLUIR COMO PARADA E QUE OS VECIÑOS
PODAN DESPRAZARSE Á PRAIA DE AREOURA POR ESTE MEDIO DE TRANSPORTE.- Dáse

conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios
de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 21 de novembro de 2013, que
no seu literal indica:
“Que na praia de AREOURA, todos os anos na época estival hai moitas dificultades para poder aparcar a
gran cantidade de vehículos que a mesma se desprazan.
Tendo en conta as dificultades para poder crear un aparcamento público na zona, consideramos que a liña
de FEVE, podía ser unha canle de comunicación para moitos dos usuarios de esa fermosa praia, que á
súa vez, tamén podería dinamizar este medio de transporte.
Por todo o exposto, UNIFOZ, presenta o seguinte texto de MOCIÓN:
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

ACTA DEL PLENO

Onde está o Plan Galicia, as axudas para investigación, control vía satélite, os parados de
Muxía, etc.

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

O portavoz do BLOQUE-MIXTO contesta que unha serie de cargos políticos do PP fixeron
manifestacións que nada teñen que ver coa realidade, entre eles:Arsenio Fernández de
Mesa, Enrique López Veiga, Miguel Arias Cañete, Mariano Rajoy, Federico Trillo, etc.
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O señor Alcalde reponde que non está de acordo coa sentenza, con que se deixen impunes
os participes deste asunto, pero os servizos de salvamento, porque é o Estado quen debe
ter a competencia para garantir que todos os recursos forman parte dun único recurso e
ademais é o competente para a firma dos convenios internacionais.Tamén se están a levar
a cabo actuacións neste sentido de reclamación por parte da Xunta e do Estado.
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Que a Corporación Municipal solicite de FEVE a instalación de un APEADERO, para incluír como
parada e que os veciños podan desprazarse a esta praia por este medio de transporte.O portavoz de UNIFOZ pide á Corporación que se dirixa a FEVE para que non se produza un colapso e
para que se lle de vida a un tren olvidado.
O portavoz do BLOQUE-MIXTO pregunta se teñen prevista a súa ubicación.
Ó cal o portavoz de UNIFOZ manifesta que si e procede á explicación da ubicación.

.
.
.

Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO
Votos en contra:
Abstencións: PP

O Portavoz de UNIFOZ manifesta que con esta medida o que se quere é que se habilite un
novo servizo para os veciños, que evitara as aglomeracións e dera un pouco de osixeno
para que a xente empezara a respirar, cun horario compatible para que os usuarios o
puideran utilizar.
Ao Portavoz do BLOQUE-MIXTO preocúpalle masificación na Areoura.
O señor Alcalde pregunta que para que usuarios sería.
O Portavoz de UNIFOZ di que para os de Nois, Burela,etc.
O Señor Acalde di que se hai que facer unha inversión e hai que cambiar o mesmo tempo
os horarios do tren, non sería moi lóxico.
O Portavoz de UNIFOZ, responde que se trata dun tren que dentro de pouco se cerrará,
ademais trátase dunhas instalacións de máis de corenta anos e sería positivo.
O Señor Alcalde engade que se trata dunha praia con encanto e a instalación dun
apeadoiro non sería lóxico.
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 A C O R D O:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 21/11/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.12.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE RELATIVA Á CONMEMORACIÓN DO DÍA
CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión

informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión
ordinaria celebrada o día 21 de novembro de 2013, que no seu literal indica:
“MOCIÓN RELATIVA Á CONMEMORACIÓN DO DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ SOLICITANDO DE FEVE A
INSTALACIÓN DE UN APEADERO PARA INCLUIR COMO PARADA E QUE OS VECIÑOS
PODAN DESPRAZARSE Á PRAIA DE AREOURA POR ESTE MEDIO DE TRANSPORTE”.-

ACTA DEL PLENO

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
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Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A loita contra a violencia de xénero non entende de recortes. A loita contra a violencia de xénero
supón un dos obxectivos que todo Goberno debe ter como prioritario e fundamental á hora de
deseñar as súas políticas, e así o fixo o Partido Socialista, impulsando leis e políticas activas en
prol da igualdade e contra todo tipo de discriminación.

Estes recortes afectan, entre outras partidas, ás axudas ás comunidades autónomas, que teñen visto
reducir os seus recursos dende 2011 nun 24,47%. Pola súa banda, a Xunta de Galicia, lonxe de
suplir estas drásticas decisións estatais, vén de presentar unha proposta de Orzamentos para 2014
que aplica o maior recorte en Igualdade dende o ano 2009, pasando do 0,5% do total de 2009 ao
0,12% previsto para o vindeiro exercicio.
Un capítulo que merece especial mención polo seu impacto na loita contra a violencia de xénero é o
da prevención. Activar e desenvolver políticas dirixidas a evitar este tipo de violencia, sobre todo
naqueles ámbitos nos que existe unha maior vulnerabilidade como a mocidade -os datos falan dun
alarmante incremento da violencia nas etapas da adolescencia e da etapa universitaria- ou o
entorno rural, debe converterse nun obxectivo prioritario á hora de poñer freo a uns datos que non
invitan precisamente ao optimismo. E, todo iso, despois de que se aprobara unha reforma
educativa, a chamada LOMCE, que prevé a eliminación da materia de Educación para a
Cidadanía, unha das pezas clave para a prevención e para a educación de valores como o da
igualdade e o do respecto na etapa do ensino.
Lonxe de reforzar estes extremos, o Partido Popular está a rachar coas políticas preventivas en
violencia de xénero. Así, mentres as actuacións para a prevención integral neste eido impulsadas
polo Goberno central baixaron un 1,54% con respecto a 2013 e un 28% dende a chegada de
Mariano Rajoy, no caso de Galicia as cifras son demoledoras e falan por sé mesmas. Por unha
banda, porque practicamente suprimen a partida para a dinamización da igualdade no eido local
(promoción da igualdade e prevención da violencia), pasando de 501.141 a unicamente 150.000
euros) e, ademais, porque eliminaron a partida de 200.000 euros para a loita contra a violencia no
ámbito universitario.
A prevención e, xunto con isto, as accións impulsadas polas administracións locais as que primeiro
actúan nos casos de violencia de xénero e, polo tanto, adquiren un papel determinante- a través dos
Centros de Información á Muller (CIM), están a ser anuladas por parte dos Gobernos do PP. Un
Goberno que ten previsto continuar con esta usurpación de competencias e recursos aos Concellos
coa aplicación da Reforma da Administración Local, que rematará definitivamente coas políticas de
muller, atención ás vítimas de violencia de xénero e prevención emanadas dos municipios.
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

Pero o que debería ser unha máxima para as administracións, semella que non o é para o Partido
Popular, que está a aplicar os mesmos duros e dramáticos recortes que no resto de partidas, a
maioría no eido social, sanitario e educativo, á loita contra a violencia de xénero. De feito, a
redución do orzamento da Delegación do Goberno da Violencia de Xénero ten superado o 28%
dende a chegada do PP ao Goberno do Estado. Malia que todos os indicadores -número de
denuncias e índice de retirada das mesmas, así como número de asasinatos sen denuncia, no que
vai de ano máis dun 80%- chaman á alarma, o certo é que a resposta do Partido Popular son máis
de 8,5 millóns de euros menos que en 2011.

ACTA DEL PLENO

Os datos están aí, Nos últimos dez anos, 700 mulleres teñen perdido a súa vida vítimas da violencia
de xénero. Unha cifra escalofriante que debe facernos reflexionar e abundar sobre as políticas que
se están desenvolvendo.
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Porque a erradicación desta violencia, tanto física como sicolóxica, rematará cunha das máis duras
e graves lacras da sociedade actual: a da violencia que exerce o home sobre a muller e, en moitos
casos, sobre as e os seus fillos. Unha discriminación que na súa máxima expresión violenta chega a
provocar a morte da muller a mans da súa parella ou ex parella.
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Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista de Foz, propón ó Pleno municipal a adopción
dos seguintes ACORDOS:
1°. Demandar ao Goberno do Estado e á Xunta de Galicia que muden os seus Orzamentos para
2014 e amosen un compromiso claro coas políticas relacionadas coa loita contra a violencia de
xénero, mantendo e, no seu caso, incrementando as partidas relativas a potenciar a igualdade e a
loitar contra esta auténtica lacra da nosa sociedade.

5º. Esixir accións de prevención naqueles ámbitos nos que se teña detectado unha maior
vulnerabilidade. Desenvolver programas de igualdade e de prevención da violencia nas
dependencias municipais, a través de actividades de formación e participación de mulleres e homes,
así como de nenos e nenas.-

A portavoz do PSOE manifesta que se solicita que se lle pida á Xunta e o Estado que se
modifiquen as políticas que se están a seguir no eido local, na loita contra a violencia de
xénero, que non se suprima a asinatura de educación para a cidadanía ,etc.
Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente
transcrita a votación ordinaria, co resultado seguinte:
.
.

Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO
Votos en contra:
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 PSdeG-PSOE RELATIVA Á
CONMEMORACIÓN DO DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO”.-

A Portavoz do PSOE lee a súa proposición e engade son unha serie de mediada tanto para
o Estado como para a Comunidade Autónoma.
O Señor Alcalde manifesta que politizar un tema tan delicado como a violencia de xénero
é moi banal, e mezclalo coa reforma local, educación ,etc.Están de acordo coas políticas
que o combaten , así o Concello levou a cabo a campaña “Para querer Querete”, e felicita
a Concelleira, as Asociación de Amas de Casa, a Asociación de Mulleres Rurais, a
Carmen Seco e Olaia.

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

4°. Demandar ao Ministerio de Educación que non suprima a materia de Educación para a
Cidadanía como ferramenta fundamental á hora de educar aos nosos fillos e filias nos valores da
igualdade e o respecto. Potenciar as actividades en prol da igualdade nos centros de ensino e
achegar as partidas necesarias para o seu desenvolvemento nos ciclos educativos de Primaria, ESO
e Bacharelato.

ACTA DEL PLENO

3°. Reclamar ao Goberno do Estado que modifique a Reforma da Administración Local e devolva as
competencias e, cando así proceda, os recursos económicos necesarios, ás administracións locais
para que poidan desenvolver as súas accións de prevención, loita e atención ás vítimas de violencia
de xénero, garantindo a permanencia dos Centros de Información á Muller, entre outros.
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2°. Esixir ao Goberno do Estado e á Xunta de Galicia que manteñan e incluso potencien as
actuacións de prevención da violencia de xénero, nomeadamente naqueles eidos, como son o da
adolescencia e mocidade ou no entorno rural, no que a muller está a sentirse máis vulnerable ante
as diferentes manifestacións do machismo.

25

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

A Portavoz do PSOE, manifesta que o considera que se politiza, pero aproveita o Pleno
para felicitar,.
A violencia de xénero é unha política local é polo tanto vese afectada pola reforma local,
ademais vostede sempre xustifica o PP.
O Señor Alcalde responde que dende a Xunta de Galicia se están a levar políticas neste
eido e para este ano está prevista unha partida específica.

Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO

-

Votos en contra: Ningún

-

Abstencións: PP

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 21/11/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.13.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ INSTANDO Á DIRECCIÓN XERAL DE TRÁFICO,
DO MINISTERIO DE INTERIOR, PARA A SINATURA DUN CONVENIO CO NOSO
CONCELLO PARA A EXECUCIÓN E ELABORACIÓN DE ASUNTOS EN MATERIA DE
TRÁFICO PARA O NOSO POBO.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa

permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada
o día 21 de novembro de 2013, que no seu literal indica:
“MOCIÓN
Jaime Cancio Rodríguez, Ana Mª López Campoamor, Mª Ángeles Veiga Varela en representación
do grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e no seu nome o seu
portavoz Jaime Cancio.
Que o noso Pobo e en particular o casco urbano de Foz é o lugar onde se realizan os exames para
sacar o permiso de conducir dende fai anos.
Que esta circunstancia nos obriga a ser especialmente coidadosos co mantemento de sinalización
vertical e horizontal, o que supón un esforzo económico para o noso Concello.
Por todo o exposto,UNIFOZ presenta o seguinte texto de MOCIÓN:
Que a Corporación Municipal acorde instar a DIRECCIÓN GENERAL DE TRAFICO, do
Ministerio de Interior para a sinatura dun convenio co noso Concello, para a elaboración e
execución material dun proxecto de sinalización horizontal e vertical, eliminación de pasos de
peóns elevados, por dispositivos electrónicos de control de velocidade , medidas de accesibilidade
para peóns con discapacidade, campaña de seguridade vial para o noso Pobo.O Portavoz de UNIFOZ, manifesta que o que solicitan é un convenio coa Dirección Xeral de Tráfico para
que se elabore un proxecto para ser un pobo modélico en sinalización verticais, regulamento do tráfico,
etc.
Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)
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Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

-
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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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.
.

Votos a favor: PSOE, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO
Votos en contra:
Abstencións: PP

O Señor Alcalde reponde que os pasos de peóns elevados se fixeron cando eles
gobernaban, están dispostos co seu cambio pero cando o Concello teña disposición
económica. Están dispostos a colaboración con tráfico en campañas de educación vial,
etc. Pero na actualidade o Concello non dispón dos 25.000 euros para invertir.
O portavoz de UNIFOZ, engade que cando se fixeron os pasos elevados non eran ilegais,
este equipo de Goberno non os repara, é un soporte para o exame de conducir.
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 A C O R D O:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 21/11/2013 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.14.- ASUNTOS QUE POIDAN SER DECLARADOS DE URXENCIA.14.A) O

señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, presenta unha proposición
de alcaldía que, trala oportuna declaración de urxencia acadada por unanimidade dos trece
votos favorables dos señores/as concelleiros/as dos grupos PP, PSdeG-PSOE, UNIFOZ e
MIXTO-BNG, ao abeiro do establecido no artigo 91.4 do ROF aprobado polo Real Decreto
2568/1986, do 28 de novembro, en relación ao que se establece no artigo 138 do mesmo
corpo regulamentario, éntrase no despacho da seguinte:
“PROPOPOSTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA
REGULADORA DO USO E APROVEITAMENTO ESPECIAL DE VÍAS PÚBLICAS E ESPAZOS DE
TITULARIDADE MUNICIPAL

PREÁMBULO
O importe conxunto de investimentos que durante os últimos anos se viñeron realizando no municipio para
rehabilitar pistas e acondicionar camiños de titularidade municipal, induce a implantar unha normativa
que, sen diminuír os dereitos que todos gozan para transitar, free o uso inadecuado ou desproporcionado
dos mesmos e o conseguinte deterioro dos firmes.

ACTA DEL PLENO

O Portavoz de UNIFOZ, piden a Corporación que se firme o Convenio para acabar cos
pasos de peóns ilegais, mellora da sinalización vertical,,marcado de rúas, aparcadoiros,
etc. Para que o concello de Foz sexa modélico.
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DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ PARA INSTAR Á DIRECCIÓN
GENERAL DE TRAFICO, DO MINISTERIO DE INTERIOR PARA A SINATURA DUN CONVENIO
CO NOSO CONCELLO, PARA A ELABORACIÓN E EXECUCIÓN MATERIAL DUN PROXECTO
DE SINALIZACIÓN HORIZONTAL E VERTICAL, ELIMINACIÓN DE PASOS DE PEÓNS
ELEVADOS, POR DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL DE VELOCIDADE , MEDIDAS
DE ACCESIBILIDADE PARA PEÓNS CON DISCAPACIDADE, CAMPAÑA DE SEGURIDADE
VIAL PARA O NOSO POBO”.-
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Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
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O período transcorrido desde a data en que estas vías se acondicionaron serviu para que a Corporación
coñeza os resultados que se derivan da inexistencia dunha normativa que impida o uso indiscriminado e
neglixente destes bens de dominio público.-

Así mesmo, invócase o artigo 10 do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
e seguridade víal, aprobada polo Real Decreto Lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, como motivación para
o ditado das normas que se pretende na presente regulación, así como en materia de sancións por
aplicación supletoria das disposicións contidas na Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das
Administracións Públicas.-

Capítulo 2.- Obxecto e definicións.
Artigo 2.- O obxecto da presente Ordenanza é a regulación do uso e aproveitamento das vías públicas ou
camiños urbanos e rurais, dentro do termo municipal de Foz, exceptuando as servidumes típicas de fincas
illadas que se rexerán polos Artigos dende o 564 ao 568 do Código Civil.
Artigo 3.- Definicións.
 Vía pública: Aos efectos desta Ordenanza enténdese por vía pública as avenidas, rúas, paseos,
beirarrúas, prazas, cunetas, camiños, tanto urbanos como rurais, xardíns, zonas verdes, zonas
terrosas, pontes, túneles, peonís, e demais bens de propiedade municipal destinados ao uso común
e xeral dos cidadáns.
 Camiño: Aos efectos desta Ordenanza enténdese por camiño o viario de dominio e uso público de
terra de pequenas dimensións para tráfico local. Estrada: Aos efectos desta Ordenanza enténdese por estrada ás vías de dominio e uso público
asfaltadas, proxectadas e construídas para a circulación de vehículos. Cortas de madeira: Aos efectos desta Ordenanza enténdese por corta a operación silvícola de
apeo das árbores, entendéndose por corta de policía as cortas de mellora que afectan só o
arboredo seco, enfermo ou danado.
 Sacas de madeira: Tarefas de extracción, depósito, carga e transporte de madeira procedente de
talas forestais que ocupen ou afecten a vías de titularidade municipal.
TÍTULO II. USOS E APROVEITAMENTOS.
Artigo 4.- A finalidade das vías públicas é o seu uso pacífico, libre, seguro e xeral, tanto para persoas
como para animais e vehículos. Por iso, queda prohibido impedir o libre paso por eles, incluíndo dita
prohibición calquera práctica cuxo fin ou efecto sexa o de non permitir o uso xeral antes definido, tanto de
palabra como por feitos, barreiras, obras ou indicacións escritas de prohibición de paso.
Quedan exceptuadas desta prohibición aquelas que respondan ás necesidades municipais e estean
ordenadas pola autoridade competente.
Capítulo I. Limitacións a actividades en cuxo desenvolvemento se faga uso de vías públicas.
Artigo 5.- Circulación de vehículos pesados.
En función á climatoloxía ou a situación que o requira para a protección do firme e a seguridade dos
viandantes, o tránsito de vehículos pesados poderá ser regulado segundo o tipo de vía, podendo
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

Capítulo 1.- Habilitación normativa.
Artigo 1.- A presente Ordenanza dítase en virtude da potestade regulamentaria municipal recoñecida no
Art. 4º a) da Lei reguladora das Bases de Réxime local 7/1985, dentro da esfera das súas competencias,
entre as que se atopa segundo o establecido no Art. 25.2 d) da citada Lei, a ordenación, xestión, execución
e disciplina urbanística; pavimentación de vías públicas e conservación de camiños e vías rurais.

ACTA DEL PLENO

"TÍTULO I.- XENERALIDADES.
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En orde a reducir e eliminar paulatinamente esta situación, e ao abeiro das previsións contidas na Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e nos Regulamentos de bens e servizos de
aplicación na administración local, así como da Lei 5/19977, do 22 de xullo, de administración local de
Galicia, establécese a presente normativa.-
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establecerse a prohibición de circular a vehículos de máis de 10 Toneladas, ou segundo a tipoloxía da vía,
a tonelaxe que proceda, exceptuando o transito por necesidades de auxilio.

Artigo 8.- Conservación das cunetas e sumidoiros.
Tódolos propietarios das fincas limítrofes a vías públicas terán a obriga de conservar debidamente
as cunetas e sumidoiros estremeiros coas súas propiedades. As labores periódicas de conservación
efectuadas polo Concello non eximen ao propietario da súa obriga.
Queda expresamente prohibido o depósito nas cunetas de restos construtivos ou entullos, de materia
vexetal, plásticos ou calquera outro elemento que poida supoñer unha obstrución das mesmas.
En caso de precisar colaboración por parte do Concello na conservación das mesmas comunicarase
en tempo e forma debida co fin de minimizar os danos que poida ocasionar a súa obstrución. No caso de
non comunicalo ao propietario estremeiro asumirá a responsabilidade dos posibles danos que se rexistren.
O Concello resérvase o dereito de realizar ou construír novas cunetas, taxeas ou sumidoiros, que
permitan unha mellor distribución das augas co fin de diminuír o dano nas vías públicas e mellorar a súa
conservación.
Artigo 9.- Limpeza de fincas e solares estremeiras con vías públicas.
Polo que atinxe a roza da vexetación estarase ao regulado nos artigos 20 bis, 21 e 21 bis da lei
3/2007 do 9 de abril de prevención e defensa dos incendios forestais de Galicia, deste xeito:
a) As fincas de solo urbano, de núcleo rural e urbanizable delimitado situado a menos de 400
metros do monte deberán permanecer limpas de broza, arbustos e vexetación de acordo co previsto na Lei
3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
b)É obriga dos propietarios/as das fincas a realización das tarefas de roza, evitando que a
vexetación invada a vía pública, así como as escorrentas laterais, cunetas e pasos de auga.
c)Así mesmo, é obriga destes propietarios/as de fincas estremeiras coa vía pública, a poda ata unha
altura de 4,5 metros das ramas dos árbores que partindo da súa propiedade invadan a vía pública. No caso
de árbores de froita estarase ó disposto no artigo 591 do Código Civil.
d) En caso de incumprimento do establecido nos apartados anteriores deste Artigo, o Concello
poderá notificar ás persoas responsables as súas obrigas en materia de limpeza de fincas estremeiras coa
vía pública. Se no prazo de 15 días naturais os/as titulares das fincas non acometen as tarefas de limpeza,
o Concello poderá proceder á execución subsidiaria dos citados traballos de limpeza, repercutindo o custo
destes traballos ao/á propietario/a da parcela e, todo iso, sen prexuízo de seren comunicado, no caso de
que non sexa competencia do concello, á Consellería competente nesta materia para que inicie o
procedemento sancionador que corresponda.
Artigo 10.- Plantacións.
Para os efectos da distancia de arboredo estarase ao regulado pola lei 7/2012 do 28 de Xuño de
Montes de Galicia, (artigo 68) .
Artigo 11.- Arado e outros traballos agrícolas en fincas estremeiras coa vía pública.

ACTA DEL PLENO

Capítulo II. Obrigas e limitacións de parcelas e inmobles estremeiros con vía pública.
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Artigo 7.- Limpeza e reparación de vehículos en vía pública.
Queda prohibido lavar vehículos e maquinaria na vía pública, efectuarlles cambios de aceite ou
outros líquidos, así como reparalos, salvo actuacións puntuais de emerxencia, debendo en todo caso
proceder con posterioridade á limpeza da zona afectada.
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Artigo 6 .- Carga, descarga e transporte de materiais e entullos.
Os responsables de operacións de carga, descarga e transporte de materiais ou entullos procederán
á limpeza da vía pública e dos elementos desta que se tiveran ensuciado como consecuencia das citadas
operacións.
Aos efectos da presente Ordenanza considéranse responsables das operacións de carga, descarga e
transporte de materiais ao condutor do vehículo sendo responsables solidarios o subministrador dos
materiais e o adquirente dos mesmos. No caso de carga, descarga e transporte de entullos considéranse
responsables ao condutor do vehículo e solidariamente ao promotor da obra que xerou ditos entullos.

29

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

O límite da aradura debe ser o límite do noiro ou do terraplén ata onde chegue a maquinaria
sempre realizando o traballo dentro da propia finca sen invadir o camiño.
A invasión das cunetas debe de sancionarse. En concreto a apropiación das mesmas para a seu
cultivo como si foran parte da finca estremeira.

Artigo 13- Ocupacións temporais.
Por razóns de interese público, e de forma motivada, por razóns de interese particular poderán
autorizarse ocupacións de carácter temporal ou instalacións desmontables sobra a vía pública, sempre que
non alteren o tránsito normal. Estas deberán ser autorizadas polo órgano local competente.
Artigo 14.- Limitacións nos accesos das fincas particulares aos camiños.
O Concello pode limitar os accesos dende os camiños públicos ás fincas particulares e establecer
con carácter obrigatorio os lugares en que teñen que construírse estes accesos por razóns técnicas.
Estes accesos ou salvacunetas deben construírse con tubaria de cemento ou similar con paramentos
debidamente reforzados con formigón e cun diámetro mínimo de 40 cm, debendo permitir o libre
transcorrer das augas ao seu través, mantendo o nivel correcto para elo. Excepcionalmente poderá
obrigarse ao emprego dun diámetro superior cando sexa xustificable por razóns técnicas.
Os gastos de construción destes accesos correrán a cargo dos seus beneficiarios, e será tamén da
súa responsabilidade o seu mantemento e substitución.
Os accesos ou salvacunetas manteranse permanentemente en perfecto estado, mantendo libre a luz
dos tubos co fin de permitir o perfecto transcorrer das augas, en caso contrario, os danos causados nas
vías públicas motivados polo seu atranco correrán a cargo do propietario do mesmo, reservándose o
Concello o dereito de levantar dita entrada se con iso se minimizan os danos na vía, correndo os gastos de
reposición por conta do seu propietario e todo iso sen prexuízo do inicio do correspondente expediente
sancionador.
Art. 15.- Cerramentos e edificacións en fincas estremeiros coa vía pública.
Remisión xenérica ao réxime xeral de licencias e obras reguladas na lexislación urbanística.
TÍTULO III.- LICENZAS OU AUTORIZACIÓNS.
Artigo 16 .- De acordo co establecido no capítulo anterior será precisa licenza ou autorización para as
seguintes actividades:
a) Para o uso das vías municipais na carga e transporte de madeira así como calquera outra
actividade que de xeito extraordinario se realice por esas vías e afecte ao seu estado ou
conservación.
b) Para o depósito de madeira ou outros materiais en vía ou espazo público.
c) Para a construción de salvacunetas ou accesos ás fincas particulares.
d) Para ocupacións temporais da vía pública.
e) Para o cerramento de fincas estremeiras coa vía pública.
f) Para a apertura de gabias, exploracións e calas en vías públicas e remoción de pavimento ou
beirarrúas.
__________________________________________________________________________________________________________
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Artigo 12.- Apertura de gabias, exploracións e calas en vías públicas e remoción de pavimento ou
beirarrúas.
Remisión xenérica ao réxime xeral de licencias e obras reguladas na lexislación urbanística.
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Capítulo III. Obras efectuadas por particulares que afectan á vía pública.
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Todos os traballos que impliquen emprego de maquinaria deberán efectuarse dentro dos límites da
propia finca, quedando prohibida a realización de manobras de xirado, arrastre de apeiros ou calquera
outra que poidan implicar danos á vía pública.
O arrastre de terras ou calquera outro material debido á entrada ou saída de maquinaria da vía
pública deberá de ser retirada polo causante coa maior celeridade posible, sendo responsable subsidiario
o propietario da finca de orixe. En calquera caso, se no prazo de 24 horas non se produciu a súa retirada
iniciarase o correspondente expediente sancionador.
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g) Colocación de paneis publicitarios.
Artigo 17.- Comunicación para o uso das vías de titularidade do concello

Titular o titulares da finca ou monte afectado.Datos do empresario madeireiro ou comercial extractora-.
Data ou período previsto para a realización do transporte.Previsión de Tns. a extraer.Localización da finca ou monte afectado.Lugar de depósito, camiños e vías de titularidade municipal a utilizar nos traballos e no
transporte da madeira ou actividade de que se trate. Para estes efectos achegarase o
ITINERARIO completo e datas da súa utilización que vai ser empregado para a actividade ou
traballo de que se trate, que será aprobado, condicionado ou rexeitado polo concello.g) Relación de vehículos que se van a utilizar no transporte facendo constar matrículas, tara e
PMA de cada un deles.h) Declaración responsable de reposición de danos nos bens de titularidade municipal e
compromiso de retirada da biomasa sobrante que accidentalmente quede depositada nas vías
a utilizar.i) O interesado na súa declaración entenderá que as vías públicas a utilizar atópanse en
perfecto estado, agás que achegue unha reportaxe fotográfica do estado anterior das vías a
utilizar que será comprobado polos servizos municipais. Posteriormente, trala súa utilización
achegará, así mesmo, unha reportaxe fotográfica do estado de discrepancias da anterior.Na comunicación farase constar a obriga e conformidade por parte do titular da actividade, de retirar da
zona de extracción e depositar no lugar específico todos os lixos que puideran ocasionarse da actividade.
Xunto coa comunicación presentarase o xustificante de ter depositada a fianza ou depósito, que se
establece no punto segundo deste artigo por calquera dos procedementos establecidos pola lexislación
vixente.
2.- O solicitante da autorización do punto anterior, ingresará un depósito ou fianza a favor do Concello,
na Tesourería Municipal co obxecto de responder do arranxo dos danos que se puideran producir nos
viarios municipais e a limpeza dos restos das operacións de depósito e carga de madeira, non reparados
voluntariamente na contía que recolle o seguinte cadro e que será devolta de non haber danos ao rematar
os traballos:
Tipo de Vía
Camiño
Estrada

Garantía
1 €/m lineal
2 €/m lineal

As cantidades sinaladas no cadro anterior son para un movemento máximo de 260 Tn. debendo corrixirse
por un factor multiplicador de 1,05 por cada intervalo ou fracción, de exceso na mesma cantidade.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
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A comunicación será realizada no concello antes de se iniciar a actividade e no caso das cortas ou talas de
madeira, o comprador, ou titular da empresa madeireira responsable, antes de iniciar o aproveitamento
para solicitar o uso das vías, entregará no concello unha copia do permiso, autorización comunicación ou
notificación de que se trate, achegando xunto a comunicación dos traballos a realizar na que se
especificarán os datos seguintes:
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1. Co fin de garantir a conservación da rede viaria municipal e evitar o risco de accidentes, e sen prexuízo
dos permisos, autorizacións, comunicacións ou notificacións, que sexan outorgados polos organismos
competentes na materia ou postos en coñecemento destes, establécese a obriga de comunicar perante o
Concello as cortas de madeira que se realicen e que para a súa saca usen as vías de titularidade
municipal, así como calquera outra actividade que de xeito extraordinario se realice por estas vías e afecte
ao seu estado ou conservación establecéndose a obriga de solicitar o seu uso ao Ente Local.
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3.- A devolución da fianza esixida neste artigo instárase mediante escrito dirixido ao Concello detallando
que os traballos quedaron concluídos, así como no seu caso, os posibles danos causados, que deberá ser
resolto pola Alcaldía no prazo dun mes trala inspección do servizo técnico municipal, ordenando a
devolución pertinente ou requirindo ao titular da autorización para que execute as reparacións precisas.
Transcorrido un mes da resolución sen a realización das obras requiridas, o Concello procederá a
execución subsidiaria a costa do solicitante, esixíndolle a este os custos que superen a fianza de ser o caso
adoptando as medidas legais necesarias contra o titular da autorización.

Transcorridos cinco días dende o coñecemento dos danos, infracción ou acumulación de restos, o Concello
poderá realizar con cargo á fianza depositada as operacións de reparación, corrección e/ou retirada de
restos sen prexuízo da sanción que proceda e de exercer as accións oportunas para resarcirse dos custes,
se estes non foran totalmente cubertos pola fianza.
O exercicio das actividades descritas no presente capítulo sen comunicar a correspondente acción a
desenvolver, sen prexuízo da sanción correspondente, implicará a paralización da actividade ata a
conclusión do expediente levando aparellada a reposición das vías municipais ao seu ser e estado
primitivo
TÍTULO IV.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
Capítulo I. Infraccións.
A potestade sancionadora fundaméntase pola aplicación do establecido no artigo 44 apartado 2 do
regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño en base
supletoria ás disposicións contidas na Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións
Públicas.Artigo 18.- Son infraccións leves:
a) A produción de danos nos bens de dominio público, cando o seu importe non exceda de 10.000
euros.
b) O incumprimento das disposicións que regulan a utilización dos bens destinados a un servizo
público polos usuarios do mesmo.
c)
O incumprimento das disposicións que regulan o uso común xeneral dos bens de dominio
público.
d) O incumprimento do deber dos titulares de concesións ou autorizacións de conservar en bo
estado os bens de dominio público.
e) Colocación de paneis publicitarios fora dos lugares habilitados e realización de pintadas
infrinxindo o establecido no artigo 16.g) da presente ordenanza.
f) Producir danos nas vías de titularidade municipal por manobras efectuadas con maquinaria no
desenvolvemento de traballos agrícolas en fincas estremeiras coa devanditas vías, incluíndo o
arrastre de terras ou doutros materiais.
__________________________________________________________________________________________________________
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5.- Sen prexuízo do establecido na lexislación urbanística, de medio ambiente forestal, do código da
circulación e demais lexislación, normas e/ou ordenanzas que puideran ser de aplicación, o posuidor
dunha autorización para a tala, depósito, carga e transporte de madeira estará obrigado a reparar de
forma inmediata (no prazo máximo de cinco días) os danos producidos nos viarios ou nas estruturas
anexas, así como á retirada e limpeza dos restos procedentes das operacións de tala, carga e
almacenamento.

ACTA DEL PLENO

Os restos ou depósitos de materiais procedentes da tala, poda ou entresaca, non poderán invadir os
viarios, tanto na zona de circulación de vehículos como de peóns.
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4.- Prohíbese realizar tarefas de carga e almacenamento sobre os viarios municipais e estruturas anexas,
aínda que se autorizan as operacións imprescindibles para a súa carga, axustándose á normativa de
seguridade viaria e tráfico; en todo caso, as cunetas quedarán no estado primitivo que tiñan trala tala.
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g) Deixar abandonados nas vías de titularidade municipal restos de materiais ou entullos como
consecuencia de operacións de carga, descarga ou transporte dos mesmos.
h) Falta de mantemento e limpeza de cunetas.
i) En xeral, o incumprimento das obrigas, requisitos ou prohibicións establecidos nesta ordenanza,
que non estean cualificados como infraccións graves ou moi graves.

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Artigo 20.- Son infraccións moi graves:
a) A produción de danos en bens de dominio público, cando o seu importe supere a cantidade dun
millón de euros.
b) A usurpación de bens de dominio público.
c) A instalación de obstáculos ou a realización de calquera tipo de acto que impida totalmente o
tránsito polas vías de titularidade municipal ou xere un elevado risco para a seguridade de
persoas e cousas que circulen polas mesmas.
d) Cando no caso de comisión de infraccións graves concorra algunha das seguintes circunstancias:
a. Malicia ou intencionalidade.
b. Irreversibilidade do dano causado.
c. Reincidencia en dúas infraccións graves no período de un ano.
Capítulo II. Sancións.
Artigo 21.- Importe de sancións
A contía das multas establécese supletoriamente polas establecidas na Lei 33/2003, do 3 de novembro, do
Patrimonio das Administracións Públicas, por aplicación da potestade sancionadora recollida no artigo 44
apartado 2 do regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 1372/1986, do 13
de xuño.a) As infraccións moi graves serán sancionadas con multa de ata 10 millóns de euros, as graves
con multa de ata un millón de euros, e as leves con multa de ata cen mil euros.
b) A infracción contemplada no parágrafo f) do artigo 18 sancionarase cunha multa de ata 10
euros por cada día de atraso no cumprimento do deber de comunicar a existencia dos saldos e
depósitos abandonados, a contar desde o trixésimo día natural posterior a aquel en que naza
esa obrigación.
c) Para graduar a contía da multa atenderase ao importe dos danos causados, ao valor dos bens
ou dereitos afectados, á reiteración por parte do responsable, e ao grado de culpabilidade
deste; considerarase circunstancia atenuante, que permitirá reducir a contía da multa ata a
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b)

A produción de danos en bens de dominio público, cando o seu importe supere a cantidade de
10.000 euros e non exceda de 1.000.000 de euros.
A realización de obras, traballos ou outras actuacións non autorizadas en bens de dominio
público, cando produzan alteracións irreversibles neles.
A retención de bens de dominio público unha vez extinguido o título que lexitima a súa ocupación.
O uso común especial ou privativo de bens de dominio público sen a correspondente autorización
ou concesión.
O uso de bens de dominio público obxecto de concesión ou autorización sen suxeitarse ao seu
contido ou para fins distintos dos que as motivaron.
A non suxeición e sometemento a licenza, obtida conforme ao procedemento previsto no artigo 16
da presente ordenanza.As actuacións sobre bens afectos a un servizo público que impidan ou dificulten gravemente a
normal prestación daquel.
Producir danos nas vías de titularidade municipal por arrastre de apeiros ou maquinaria
agrícola.O depósito, carga e transporte de mercadorías sen a correspondente comunicación responsable.
A reincidencia en dúas infraccións leves no período de seis meses.
Falta de mantemento e limpeza de salvacunetas e gabias.
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a)

ACTA DEL PLENO

Artigo 19.- Son infraccións graves:
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Disposición final
Quedan derrogadas cantas disposicións se opoñan ou contradigan ao disposto na presente ordenanza.

ANEXO I
MODELO DE COMUNICACIÓN
CONCELLO DE FOZ
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS1 DO/DA DECLARANTE
DNI, NIF, NIE: _________________________
Nome ou razón social: ___________________
Primeiro apelido: _______________________
Segundo apelido: _______________________
Tipo de vía: _____________________
Domicilio: ______________________ Nº: ____________ Portal: __________ Esc.: ________ Planta: __________
Porta: _____________________________ C.P.: ____________________
Municipio: ________________________ Provincia: _______________________ Teléfono (s): _________________
Fax: ______________________ Correo electrónico: __________________________________________
Outros interesados: _________________________________

1

Os datos persoais recollidos poderán ser incluídos nun ficheiro e tratados polo Concello responsable de dito ficheiro e poderán ser
cedidos de conformidade coa lei, podendo o interesado exercer ante o mesmo os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición, todo o cal infórmase no cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de
Carácter Persoal.
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)
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A presente ordenanza entrará en vigor coa súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia e
transcurso do prazo establecido no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local, continuando en vigor ata a súa derrogación expresa polo Concello.-

ACTA DEL PLENO

Entrada en vigor
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metade, a corrección polo infractor da situación creada pola comisión da infracción no prazo
que se sinale no correspondente requirimento.
d) En caso de reincidencia en infraccións graves ou moi graves poderase declarar a
inhabilitación do infractor para ser titular de autorizacións e concesións por un prazo dun a
tres anos.
e) Con independencia das sancións que poidan impoñérselle, o infractor estará obrigado á
restitución e reposición dos bens ao seu estado anterior, coa indemnización dos danos
irreparables e prexuízos causados, no prazo que en cada caso fíxese na resolución
correspondente. O importe destas indemnizacións fixarase executoriamente polo órgano
competente para impoñer a sanción.

34

DATOS DO/DA REPRESENTANTE
DNI, NIF, NIE: _________________________
Nome ou razón social: ___________________
Primeiro apelido: _______________________
Segundo apelido: _______________________
Tipo de vía: _____________________

Porta: _____________________________ C.P.: ____________________
Municipio: ________________________ Provincia: _______________________ Teléfono (s): _________________

DNI, NIF, NIE: _________________________
Nome ou razón social: ___________________
Primeiro apelido: _______________________
Segundo apelido: _______________________
Tipo de vía: _____________________
Domicilio: ______________________ Nº: ____________ Portal: __________ Esc.: ________ Planta: __________
Porta: _____________________________ C.P.: ____________________
Municipio: ________________________ Provincia: _______________________ Teléfono (s): _________________
Fax: ______________________ Correo electrónico: __________________________________________

EMPRAZAMENTO DA ACTIVIDADE A DESENVOLVER:
Xunto achégase co itinerario (se é o caso senón especificar neste apartado).

INFORMACIÓN DA ACTIVIDADE
a) Titular ou titulares da finca ou monte afectado:
b) Datos do empresario madeireiro ou comercial extractora:
c) Data ou período previsto para a realización do transporte:
d) Previsión de Tns. a extraer:
e) Localización da finca ou monte afectado:

ACTA DEL PLENO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

Fax: ______________________ Correo electrónico: __________________________________________
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Domicilio: ______________________ Nº: ____________ Portal: __________ Esc.: ________ Planta: __________
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OUTRAS ACTUACIÓNS:2
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
PRIMEIRO. Que a actividade que vai ser desenvolvida non ten impacto no patrimonio histórico-artístico.-

TERCEIRO. Que o lugar de depósito, camiños e vías de titularidade municipal a utilizar nos traballos e
no transporte da madeira ou actividade, achéganse no ITINERARIO completo, así como datas da súa
utilización nas que vai ser empregado someténdome á aprobación, condicionamentos ou rexeitamento dese
concello.-

b) Xustificante de pagamento ou carta de depósito na Tesourería Municipal da fianza conforme
á liquidación practicada segundo establecido no artigo 17 apartado 2 da ordenanza.- 3
QUINTO. Que se compromete á reposición de danos nos bens de titularidade municipal e compromiso de
retirada da biomasa sobrante que accidentalmente quede depositada nas vías a utilizar.SEXTO. Que se compromete a manter o cumprimento da normativa mencionada durante o desenvolvemento
da actividade así como a adaptarse ás modificacións legais que durante o seu desenvolvemento puideran
producirse.SÉTIMO. Que declaro entender ou achegar o seguinte (marcar cun x o que proceda):
Que as vías públicas a utilizar atópanse en perfecto estado.Que achego reportaxe fotográfica do estado anterior das vías a utilizar someténdome á súa
comprobación polos servizos municipais. e, trala súa utilización achegará, así mesmo, unha
reportaxe fotográfica do estado de discrepancias da anterior.OITAVO. Que se cumpre coa normativa sectorial dos medios materiais, de seguridade e saúde no traballo e
de recursos humanos a empregar no desenvolvemento da actividade.NOVENO. Que se atopa en posesión da correspondente póliza de responsabilidade civil vixente ou outros
seguros equivalentes e ao corrente do seu pagamento que así o esixe a normativa sectorial aplicable”.-

2

Como datos adicionais poden valorarse incorporar unha casiña para marcar:
-Indicación do lugar de acopio de materiais, indicando número de vallas, saliente (en m.), lonxitude (en m.), altura (en m.) e duración
(meses).
-Instalación de andamiaxe, maquinaria, guindastres ou apeos.
-Instalación de rótulos, mostras ou bandeiras.
-Colocación de contenedores de entullos.
3
Fianza establecida na ordenanza reguladora do uso e aproveitamento especial de vías públicas e espazos de titularidade municipal.
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

Número: 2013-0011 Data: 19/12/2013

a) Relación de vehículos que se van a utilizar no transporte facendo constar matrículas, tara e
PMA de cada un deles:
1) ____________________________
2) ____________________________
3) ____________________________

ACTA DEL PLENO

CUARTO. Que se atopa en posesión dos seguintes documentos que xunto achega:
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SEGUNDO. Que as actuacións a desenvolver contan co permiso, autorización comunicación ou
notificación de que se trate (Consellería competente na materia) para o que xunto achego copia desta.-
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O Señor Alcalde pídelle á señora Secretaría que explica que no anterior Pleno non se fixo
mención a este punto e é necesario para a súa exposición o público, o cal e ratificado pola
Secretaria.

-

Votos a favor: PP, UNIFOZ E BLOQUE-MIXTO

-

Votos en contra: Ningún

-

Abstencións: PSOE

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

través da súa portavoz, ROSA MARÍA PÉREZ
trala oportuna declaración de urxencia acadada
por unanimidade dos doce votos favorables dos señores/as concelleiros/as dos grupos PP,
PSdeG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG, ao abeiro do establecido no artigo 91.4 do ROF
aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, en relación ao que se
establece no artigo 138 do mesmo corpo regulamentario, éntrase no despacho da seguinte:
“MOCIÓN INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA AO AXEITADO MANTEMENTO DA ESTRADA
FAZOURO – SAN ACISCLO
En vista do estado actual que presenta a estrada que vai de Fazouro a San Acisclo, que ten numerosas
árbores a ambas beiras a piques de caer sobre a mesma, co conseguinte perigo de ocasionar unha
desgracia, sobre todo nalgúns tramos, coma por exemplo á altura de Teixeira.
Dende o Grupo Municipal Socialista focense consideramos necesario que a Xunta de Galicia proceda a un
axeitado mantemento da citada vía canto antes, e, por iso, presenta para a súa consideración e aceptación
polo Pleno Municipal a adopción do seguinte ACORDO:
Instar á Xunta de Galicia para que, a través da Consellería de Medio Rural ou do organismo, no seu
caso, competente, proceda, canto antes, ás accións necesarias para garantir o axeitado mantemento da
estrada que une as parroquias de Fazouro e San Acisclo, procedendo a cortar as árbores que se atopan a
piques de caer a ambas marxes da mesma”.-

A Portavoz do PSOE, expón a súa Moción.
O Portavoz de UNIFOZ recorda a moción de aglomerado en quente.
Debatido suficientemente o señor alcalde somete o contido da Moción anteriormente
transcrita a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

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

-

Votos en contra: Ningún

-

Abstencións: Ningunha

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
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14.B) O grupo municipal PSdeG-PSOE, a
GRADAILLE, presenta unha moción que,

ACTA DEL PLENO

PRESTAR APROBACIÓN Á PROPOSTA DE ALCALDÍA RELFECTIDA ANTERIORMENTE,
EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-
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Debatido suficientemente o señor alcalde somete a transcrita Proposta de Alcaldía a
votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
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PRESTAR APROBACIÓN AO CONTIDO DA MOCIÓN RELFECTIDO ANTERIORMENTE, EN
TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.15.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes:
GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE

-Que se limpen as pistas municipais.
-Que se cumpra a moción de xuño, para que a Xunta colabore no mantemento dos

GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ
Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ:

-Que se atenda a rúa Sieiro, que é urbana en MARZÁN.
-Que se preste maior atención os edificios públicos:Concello, Casa da Cultura.
GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG
Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA:

-Que se atenda o adecentamento das pistas, a de Forxán ten moitos baches.
-O tema do tráfico, que se de máis iluminación
-Que se atenda os contenedores cerca da onte de Marzán, Avda de Viveiro
Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes:
Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE)

-Pregunta pola limpeza da desembocadura da Ría de Fazouro,queren saber se se fixo algunha
xestión
O señor Alcalde responde que se comunicou a Augas de Galicia.
-A licenza que se concedeu erroneamente, que se publicou a devolución dos cartos pola súa
expedición.

__________________________________________________________________________________________________________
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-Que se cumpran os acordos plenarios.
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indicadores dos Barios.
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Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE:

38

O Señor Alcalde manifesta que non se concedeu erroneamente, non se concedeu, por iso se
devolven os cartos.
-Cantos cartos aforra o Concello dende que se cambiaron as farolas.
O Señor Alcalde manifesta que non se sabe porque a factura do alumeado público depende
tamén do incremento da luz.é unha medida de aforro enerxético que necesita inversión.

-O saneado do cruce de San Acislo.
O Señor Alcalde di que se pediu a cesión pero non hai contestación por carreteras.

que ir a retracto dos colindantes e comunicarllo os interesados.
-O proxecto do Super Porto.
O Señor Alcalde responde que se traerá a Pleno, estase elavorando un Plan Especial
Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG)
Non ten preguntas.Concluído o anterior, ás vinte e dúas horas e vinte e cinco minutos, non sendo outro o
obxecto da convocatoria, o señor alcalde titular levanta a sesión no lugar e data ao
principio indicados, estendéndose a presente acta para constancia, de todo o que, como
secretaria, certifico.A secretaria,

O alcalde,

Ana Barreiro Gómez

Javier Jorge Castiñeira

(DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE)

ACTA DEL PLENO

O Señor Alcalde di que se falara co delegado de Carreteras para a cesión directa , pero hai
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-Os terreos colidantes coa escola de Forxán.
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Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ)

