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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO  PLENO 

 EN  DATA 29 DE MAIO DE 2014 

 

 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE 

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 

 

CONCELLEIROS/AS 

D. PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP) 

Dª MERCEDES JOSEFINA GONZÁLEZ ALONSO (PP) 

Dª. Mª TERESA LÓPEZ REGO (PP) 

D JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP) 

Dª ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PS deG-PSOE) 

Dª ANA ISABEL VILLARINO ALONSO (PSdeG-PSOE) 

D  ENRIQUE COTARELO GARCÍA (PSdeG-PSOE) 

D  RAMÓN SIXTO LEGASPI (PSdeG-PSOE) 

D  XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ) 

Dª ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ)  

Dª Mª ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ) 

D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG) 

 

SECRETARIA 

Dª. ANA BARREIRO GÓMEZ 

 

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

 

 

No salón de xuntas do 

concello de Foz, sendo as 

vinte e unha horas do día 

vinte e nove de maio de dous 

mil catorce, reúnese, en 

sesión ordinaria e primeira 

convocatoria,  o concello 

pleno, baixo a presidencia do 

señor alcalde presidente don 

Javier Jorge Castiñeira, coa 

asistencia dos señores/as 

concelleiros/as relacionados 

ao marxe. Actúa de 

secretaria, a habilitada estatal,  

Ana Barreiro Gómez.- 

 

 

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida celebración da sesión (os trece 

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

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

cursados xuntamente coa convocatoria, producíndose o desenvolvemento da sesión e 

correlativa adopción de acordos, nos termos seguintes:-  

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

ANTERIORES, EXTRAORDINARIA E URXENTE DE DATA 25 DE ABRIL DE 2014, E 

ORDINARIA DE DATA 26 DE ABRIL DE 2014.-Por unanimidade dos/as trece señores/as 

concelleiros/as asistentes acórdase prestar aprobación aos borradores das actas das 

sesións anteriores,  extraordinaria e urxente de data 25 de abril de 2014, e ordinaria de 

data 26 de abril de 2014, en todos os seus extremos e nos seus propios termos.- 
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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 

previstos no regulamento de Organización, funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais, dáse conta ao Pleno da corporación das resolucións e decretos da 

alcaldía, así como das xuntas de goberno local desde o último pleno ordinario, que 

foron postas/os de manifesto á secretaría, quedando informados do seu contido os trece 

señores/as concelleiros/as asistentes e cuxa relación se transcribe a continuación:  

RELACIÓN DECRETOS ALCALDÍA DESDE O 23/04/2014 AO 23/05/2014 

NOME DATA RESUMO            

DECRE
TO 

2014-

0450 

22/05/2

014 

13:21 

Pago a xustificar a D. Ramón Rodríguez Paleo para reparar pala. Importe 1.633,50 

€. 
      DECRE

TO 

2014-
0449 

22/05/2

014 
13:20 Expdte. 13/2014 de Xeración de Crédito. Oficina de Turismo 

        DECRE

TO 
2014-

0448 

22/05/2
014 

12:59 ANA M MARTINEZ 

           DECRE
TO 

2014-
0447 

22/05/2

014 
12:59 Adianto 40% subvención nominativa 2013 a Clube Deportivo Foz. 

       DECRE

TO 
2014-

0446 

22/05/2
014 

12:58 Aprobación cargo escolas deportivas Marzo-Abril 2014. 

        DECRE
TO 

2014-

0445 

22/05/2

014 

12:58 resolucion alegacions finca mal estado costa do castro 
        DECRE

TO 

2014-
0444 

22/05/2

014 
12:58 RESOLUCION ALEGACIONS FINCA MAL ESTADO CARRIS 

        DECRE

TO 
2014-

0443 

22/05/2
014 

10:10 

Resolución Alcaldía de 21/05/2014, Exención antigüidade Rachid Hibti, matrícula 1050 

GWK. 

     DECRE
TO 

2014-

0442 

22/05/2

014 

10:09 

Resolución Alcaldía de 22/05/2014, Exención antigüidade Marcos Pértega Trigo, 

matrícula LU-5090- S. 
     DECRE

TO 

2014-
0441 

21/05/2

014 
14:35 

RESOLUCION RETIRADA VEHICULO ALFA ROMEO 
URBANIZACION RAPADOIRA 

       DECRE

TO 
2014-

0440 

21/05/2
014 

14:35 

Ordenación de pagos. Fondo Finnciación pago proveedoes retención PIE Abril 

2014. 

      DECRE
TO 

2014-

0439 

21/05/2

014 

14:33 

20140520 AUTORIZACION SUBSTITUCION DE VEHICULO-

TAXI 
        DECRE

TO 

2014-
0438 

21/05/2

014 
14:33 LICENCIA KSINS 

           DECRE

TO 
2014-

0437 

21/05/2
014 

14:31 Aprobación cargo ocupación mesas Abril 2014. 

         DECRE
TO 

21/05/2
014 

Devolución parte fianza a Servicios Sociais S. Roque, adxudicataria do contrato prestación servizo axuda 
fogar, por presentación mismo importe mediante aval bancario. 
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2014-

0436 

14:29 

DECRE

TO 

2014-
0435 

21/05/2

014 
14:28 Devolución sanción tráfico Pedro Gómez Pérez. 

         DECRE

TO 
2014-

0434 

21/05/2
014 

14:27 fras. movistar maio 2014 

           DECRE
TO 

2014-

0433 

21/05/2

014 

14:27 

Resolución Alcaldía de 21/05/2014, Exención minusvalía Orlando Leivas Martínez, 

matrícula 1375 DCW. 
     DECRE

TO 

2014-
0432 

21/05/2

014 
14:27 

Resolución Alcaldía de 21/05/2014, Devolución IVTM 2014, Francisco Candia Moreda, 
matrícula LU-8986- S. 

    DECRE

TO 
2014-

0431 

19/05/2
014 

14:26 Petición subvención para a promoción da igualdade 2014 

        DECRE
TO 

2014-

0430 

19/05/2

014 

11:24 

Resolución Alcaldía de 19/05/2014, Devolución IVTM, matrícula LU-8544- L, 

Exercicios 2011, 2012 e 2013. 
     DECRE

TO 
2014-

0429 

16/05/2
014 

12:13 

Estimación recurso reposición Servirent Galicia, S.L. contra liquidación taxa retirada vehículos 

con grúa a cargo particulares. 

   DECRE
TO 

2014-

0428 

16/05/2

014 

12:12 Estimación reclamación ocupación mesas Mª Dolores Otero Castro. 
       DECRE

TO 

2014-
0427 

16/05/2

014 
12:12 LICENZ DE TERRAZAS 

           DECRE

TO 
2014-

0426 

16/05/2
014 

12:11 Reintegro subvención non xustificada Axuda a domilio 2009 

        DECRE
TO 

2014-

0425 

16/05/2

014 

12:11 

Devolución subvención non xustificada Limpeza Edificios do Concello 

2009. 
       DECRE

TO 

2014-
0424 

16/05/2

014 
12:11 Devolución subvención non xustificada Reparación e mantemento 2009. 

       DECRE

TO 
2014-

0423 

16/05/2
014 

12:11 Devolución suvbención non xustificada  recollida resíduos sólidos 2009 

       DECRE
TO 

2014-

0422 

15/05/2

014 

13:42 

EXPDTE. 11/2013 DE TRANSFERENCIAS DE CREDITOS MISMO 

GRUPO FUNCION 
       DECRE

TO 

2014-
0421 

15/05/2

014 
13:41 XERACION DE CREDITO 12/2014. OBRA PPOS 2014 

         DECRE

TO 
2014-

0420 

15/05/2
014 

13:41 pos 1014 

            DECRE
TO 

2014-

0419 

15/05/2

014 

13:41 pregos pos 2014 
           DECRE

TO 

2014-

15/05/2

014 

13:40 aprob de contrato 
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0418 

DECRE

TO 
2014-

0417 

15/05/2
014 

9:34 Solicitud Salón de Actos CENIMA 

          DECRE
TO 

2014-

0416 

15/05/2

014 

9:33 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Reglamento e Prezo Público polo 

SAF 
      DECRE

TO 

2014-
0415 

15/05/2

014 
9:33 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 
SAF 

      DECRE

TO 
2014-

0414 

14/05/2
014 

12:23 aprobación fras. IG10 Gestión Servicios SLU. Relación nº 13/2014 

        DECRE

TO 

2014-

0413 

14/05/2

014 

12:22 

Resolución Alcaldía de 13/05/2014, Exención minusvalía María Josefa Cancio Rodríguez, 

matrícula 7355 HBC. 
    DECRE

TO 

2014-
0412 

14/05/2

014 
12:22 

Resolución Alcaldía de 13/05/2014, Exención minusvalía Demetrio Rey Fernández, 
matrícula 0460 HWM. 

     DECRE

TO 
2014-

0411 

14/05/2
014 

12:22 

Resolución Alcaldía de 14/05/2014, Exención antigüidade Félix Basanta Acevedo, 

matrícula C -9062-BBN. 
    DECRE

TO 

2014-
0410 

14/05/2

014 
12:22 FRAS. SOLRED ABRIL 2014 

           DECRE

TO 
2014-

0409 

14/05/2
014 

12:21 Ordenación de pago facturas varias. Importe 104.183,23 €. 

        DECRE

TO 

2014-

0408 

13/05/2

014 

12:13 

Resolución Alcaldía de 13/05/2014, Exención minusvalía José María Gómez Lanzós, 

matrícula 8637 FKP. 
     DECRE

TO 

2014-
0407 

13/05/2

014 
10:28 

Resolución Alcaldía de 13/05/2014, Exención antigüidade José Cao Pérez, matrícula 
LU-6864- K. 

     DECRE

TO 
2014-

0406 

12/05/2
014 

14:38 Estimación recurso reposición Mapfre Familiar, S.A. ocupación vía pública vallas. 

      DECRE
TO 

2014-

0405 

12/05/2

014 

14:37 

CONCESION LICENZA TENENCIA ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

ALEXIA ABAD MORAN 
     DECRE

TO 

2014-
0404 

12/05/2

014 
14:30 

CONCESION LICENZA ANIMAIS PERIGOSOS A HERNANDO 
ALBERTO MORENO 

       DECRE

TO 

2014-

0403 

12/05/2

014 

14:26 padron agua, lixo, taxa depuracion 2º bimestre 2014 

        DECRE
TO 

2014-

0402 

12/05/2

014 

14:25 C.P. EDIFICIO MORGAS 
           DECRE

TO 

2014-
0401 

12/05/2

014 
14:25 PEDRO DEL RIEGO 

           DECRE

TO 
2014-

0400 

12/05/2
014 

14:24 JOSE MARTINEZ LOPEZ 
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DECRE

TO 
2014-

0399 

12/05/2
014 

14:24 FELICIDAD PEDROSA 

           DECRE
TO 

2014-

0398 

12/05/2

014 

14:24 ANTONIO ALONSO 
           DECRE

TO 

2014-
0397 

12/05/2

014 
14:24 JOSE R ARES 

            DECRE

TO 
2014-

0396 

12/05/2
014 

11:13 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 

SAF 

      DECRE
TO 

2014-

0395 

12/05/2

014 

11:13 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 

SAF 
      DECRE

TO 

2014-
0394 

12/05/2

014 
11:13 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 
SAF 

      DECRE

TO 
2014-

0393 

12/05/2
014 

11:12 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 

SAF 
      DECRE

TO 

2014-
0392 

12/05/2

014 
11:12 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 
SAF 

      DECRE

TO 
2014-

0391 

12/05/2
014 

11:12 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 

SAF 

      DECRE
TO 

2014-

0390 

12/05/2

014 

11:12 Solic itud Salón de Actos CENIMA 
          DECRE

TO 

2014-
0389 

09/05/2

014 
13:35 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 
SAF 

      DECRE

TO 
2014-

0388 

08/05/2
014 

10:59 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 

SAF 

      DECRE
TO 

2014-

0387 

08/05/2

014 

10:59 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 

SAF 
      DECRE

TO 

2014-
0386 

08/05/2

014 
10:59 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo REgulamento e Prezo Público polo 
SAF 

      DECRE

TO 
2014-

0385 

08/05/2
014 

10:59 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 

SAF 

      DECRE
TO 

2014-

0384 

08/05/2

014 

10:58 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 

SAF 
      DECRE

TO 

2014-
0383 

08/05/2

014 
10:58 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 
SAF 

      DECRE

TO 
2014-

0382 

07/05/2
014 

12:00 

RESOLUCION ALCALDIA R. VEXETAIS PENA PARDA 

MARZAN 

        



 6 

DECRE

TO 
2014-

0381 

07/05/2
014 

11:59 

RESOLUCION TRAMITE ALEGACION FINCA MAL ESTADO 

CORPORACIONS 

       DECRE
TO 

2014-

0380 

07/05/2

014 

11:56 EXPDTE. 1/2014 DE INCORPORACION REMANENTES 
         DECRE

TO 

2014-
0379 

07/05/2

014 
9:37 

DECRETO Alcaldía de aplicación novo Regulamento e Prezo Público polo 
SAF 

       DECRE

TO 
2014-

0378 

06/05/2
014 

10:43 Solicitud Salón de Actos CENIMA 

          DECRE
TO 

2014-

0377 

06/05/2

014 

10:31 anun de formalizacion 
           DECRE

TO 

2014-
0376 

06/05/2

014 
10:30 LIS ADMI PIANO 

           DECRE

TO 
2014-

0375 

06/05/2
014 

10:25 Autorización pago a xustificar Pedro J. Fernández Manín. I Festa do Chicharron 
      DECRE

TO 

2014-
0374 

06/05/2

014 
9:10 

DECRETO Alcaldía de aplicación novo Regulamento e Prezo Público polo 
SAF 

       DECRE

TO 
2014-

0373 

06/05/2
014 

9:10 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 

SAF 

      DECRE
TO 

2014-

0372 

06/05/2

014 

9:10 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 

SAF 
      DECRE

TO 

2014-
0371 

06/05/2

014 
9:09 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 
SAF 

      DECRE

TO 
2014-

0370 

05/05/2
014 

20:07 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo público do 

SAF 

      DECRE
TO 

2014-

0369 

05/05/2

014 

20:07 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 

SAF 
      DECRE

TO 

2014-
0368 

05/05/2

014 
20:07 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 
SAF 

      DECRE

TO 
2014-

0367 

05/05/2
014 

16:45 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 

SAF 

      DECRE
TO 

2014-

0366 

05/05/2

014 

16:45 

DECRETO de Alcaldía de aplicación do novo Regulamento e Prezo Público polo 

SAF 
      DECRE

TO 

2014-
0365 

30/04/2

014 
12:46 LICENCIA MARIA DOLORES LOPEZ 

          DECRE

TO 
2014-

0364 

30/04/2
014 

12:42 

RESOLUCION LICENZA ADMINSITRATIVA ANIMAIS PERIGOSOS 

DANIEL RICO DIAZ 

      DECRE
TO 

28/04/2
014 Ordenación pago facturas proveedores varios. 
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2014-

0363 

13:30 

DECRE

TO 

2014-
0362 

28/04/2

014 
11:18 ADXUD CONT VIAL EIXO-MOAS 

          DECRE

TO 
2014-

0361 

28/04/2
014 

11:18 Nomina abril 2014 

           DECRE
TO 

2014-

0360 

25/04/2

014 

13:37 

DECRETO de proposta de resolución favorable de renovación anual da RISGA de D. 

ANTONIO BELLON IGLESIAS 
    DECRE

TO 

2014-
0359 

24/04/2

014 
14:24 

DECRETO INSTRUCCION FINCA EN MAL ESTADO LOUSADA FAZOURO 
HERDEIROS DE JOSE LUIS CANDIA SIERRA 

    DECRE

TO 
2014-

0358 

24/04/2
014 

14:24 

RESOLUCION INSTRUCCION FINCA EN MAL ESTADO LOUSADA JOSE 

ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ 

     DECRE
TO 

2014-

0357 

24/04/2

014 

11:37 Resolucion licenza animal potencionalmente prerigoso David López Alonso 
       DECRE

TO 
2014-

0356 

24/04/2
014 

11:36 

Devolución ingreso indebido Imposto incremento valor terreos natureza urbana Mª Luisa 

Rodríguez Lugilde. 

    DECRE
TO 

2014-

0355 

24/04/2

014 

11:35 Aprobación cargo vallas marzo. 
          DECRE

TO 

2014-
0354 

24/04/2

014 
11:35 aprobación relación fras. 11/2014 

          DECRE

TO 
2014-

0353 

24/04/2
014 

11:35 FRAS. MOVISTAR ABRIL 

           DECRE
TO 

2014-

0352 

24/04/2

014 

11:35 

Autorización pagamento a xustificar Alcaldía por importe de 4.416,20 € para adaptacación 

sistema radiante Radio Foz 
    DECRE

TO 

2014-
0351 

24/04/2

014 
11:35 Aprobación cargo ocupación vía pública con mesas marzo. 

        DECRE

TO 
2014-

0350 

24/04/2
014 

11:34 

Proposta de Resolución favorable da Ax. Emerxencia Social - Xunta de Fernando Alves 

Bitencourt 

     DECRE
TO 

2014-

0349 

24/04/2

014 

11:33 CIT FORMALI SAF 
           DECRE

TO 

2014-
0348 

24/04/2

014 
11:32 

Inscrición Asociación Cívico Cultura Santa Cecilia en Rexistro Municipal 
Asociacións 

      DECRE

TO 
2014-

0347 

24/04/2
014 

11:32 Compensación débedas Gas Natural Servicios SDG, S.A. 

        DECRE
TO 

2014-

0346 

24/04/2

014 

11:31 

expdte. 10/2014 de transferencia de creditos dentro mesmo grupo de función. XUROS MORA expropiación 

recuperacion do borde litoral da ria do masma entre o porto de Foz e a ponte de Espiñeira 
DECRE

TO 

2014-

24/04/2

014 

9:13 

DECRETO de Alcaldía de concesión do SAF a Dependentes a D. HORACIA EIJO 

EIJO 
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0345 

DECRE

TO 
2014-

0344 

24/04/2
014 

9:13 

DECRETO de Alcaldía de concesión do SAF a Dependentes a D. Mª ANTONIA 

PEREZ CABALLERO 
 

 

      

Os Concelleiros/as asistentes á sesión dánse por enterados/as.- 

 

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

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

sesión ordinaria celebrada o día 22 de maio de 2014, que no seu literal indica: 

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

1/2014.- 

 

O señor ALCALDE expón a situación do erro de Intervención con respecto ao primeiro informe.- 

 

-Gestagua e Sogama, estaban reparadas e agora non.- 

 

-IG10, a factura nº 48, non estaba reparada, e agora entende que si debería de estar reparada.- 

 

Varían as contías un pouco, e pide que se aproben todas as facturas, explica que a Interventora 

Municipal puxose de baixa durante un mes e despois cesou, pedindo unha comisión de servizos en 

Meira.- 

 

Hai erros materiais no novo informe, pero con carácter xeral está ben feito, e pide que se aproben 

todas as facturas, así a contabilidade queda adaptada á realidade.- 

 

Hai máis de 200.000 euros sen reparos e as que teñen reparos ascenden a máis de 160.000 euros. 

Case todo é gasto corrente, independentemente da opinión,  deberíanse de aprobar as facturas, xa que 

están conformadas polos servizos correspondentes.- 

 

A Portavoz do PSG-PSOE di que se absteñen para valoralo.- 

 

O Portavoz de UNIFOZ di que a Proposta é a mesma que a do último Pleno, xa que responde a 

facturas que non seguiron os trámites legalmente previstos, polo que se absterán.- 

 

O Portavoz do MIXTO-BNG di que segue sendo moi crítico coa política de gasto, e absterase á espera 

de revisar a súa posición. Hai temas que non lle gustan, como as contratacións e contía do gasto.- 

 

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

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

 

 Votos a favor: PP 

               Votos en contra: NINGÚN 

 Abstencións: PSG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

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

A continuación dáse conta da Proposta de Alcaldía de data 27 de maio de 2014, de 

aprobación de recoñecemento extraxudicial de créditos, que no seu literal indica: 

 
“ PROPOSTA DE APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 
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En aplicación do artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se aproba o 

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

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

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

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

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

exercicio 2014. 

 

BOLSA 

VINCULACIÓN Denominación 

CREDITO 

DISPOÑIBLE A 

25/03/2014 

Importe REC 
01/2014  

1.2 Servizos públicos básicos. Gastos en bens correntes e de 

servizos 
1.439.903,21 249.053,11 

2.2 Actuacións de protección e promoción social. Gastos en bens 

correntes e de servizos 
254.173,37 82.817.64 

3.2 Produción de bens públicos de carácter preferente. Gastos en 

bens correntes e de servizos 
354.089,02 10.916,,52 

3.4 Produción de bens públicos de carácter preferente. 

Transferencias correntes 
65.395,70                   205,75 

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

servizos 
190.979,74 85.886.59 

                                                         TOTAL   428.879,61  

 

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

de 2014. 

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

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

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

mercado.. 

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

PRIMEIRO. Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 01/2014 por importe de 428.879,61 

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

respectivos soportes materiais no presente expediente: 

1. Relación de facturas 5  /2014 por importe de 426.705,79 euros, que consta de 31 páxinas e 

comeza pola factura con nº rexistro 1 JOSE CASTRO  MARTINEZ por importe de 254,10 euros 

e remata pola nº de rexistro 700 de OTELEC por importe de 4.022,04 euros. 

2. Relación de facturas 6 /2014 por importe de 467,72 euros, que consta de 1 páxinas e comeza 

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

de 467,72 euros . 

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

factura con nº rexistro 494 de CELPI por importe de 1.706,10 euros. 

 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo ao orzamento do exercicio 2014, os correspondentes créditos: 

428.879,61 €, imputándoos ás partidas correspondentes segundo o sinalado nos propios listados de 

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

 

O señor ALCALDE manifesta que a contía total do recoñecemento extraxudicial ascende 

a 428.556,61 euros. Débense a facturas que ben entraron no ano 2014, ou ben non hai 

crédito na bolsa de vinculación. As modificacións que se fixeron no segundo informe de 

Intervención respecto ao primeiro son: 

 -As facturas de Gestagua da 94 por contía de 34,702,60 € á 108 de 34.702,60 €, 

neste segundo informe non están reparadas.- 
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 -As facturas de Sogama núm. 2013/31-37 por contía de 16.824,86 €, no segundo 

informe non están reparadas.- 

 -A factura de IG10 núm. 48 por contía de 3.685,64 €, no segundo informe está 

reparada.- 

  

No pleno anterior quedouse en qué se pagarían as facturas non reparadas, como 

posteriormente ao Pleno veuse un erro no informe de Intervención, pediuse que se 

correxira e por iso se trae novamente a Pleno.- 

 

Pide que se aprobe tendo en conta o establecido no informe de Intervención que conclúe 

que se refiren a gastos realizados e conformados pola Corporación. Para que poidan 

cobrar os proveedores.- 

 

A Portavoz do PSG-PSOE di que lle sorprende que volva outra vez o recoeñecemento 

extraxudicial do mes de marzo,  e manterán por coherencia o voto anteriror, xa que 

responde a gastos que non teñen contrato ou ben non hai credito. Non entende tampouco 

como non hai un control de gasto ao non existir crédito, pide que se conteña o gasto e 

que se saquen as contaracións.- 

 

O Portavoz de UNIFOZ pide que a pesar das críticas que se leven por separado as 

facturas con reparo das que non o teñen. A que xerou as facturas foi o goberno 

irresponsable pero non a Corporación. Tiña moita presa pero seguimos igual, este tempo 

non serviu para nada. Manteñen a mesma postura que no mes de marzo,  votando a 

favor das que non teñen reparo de Intervencion. 

 

O Portavoz do MIXTO-BNG di que o problema non é de agora, é de fai moito tempo, 

nada fixeron no control do gasto, no cumprimento da legalidade da contratación, etc., 

vulneranse os principios de publicidade, concurrencia e igualdade. A culpa non a teñen 

os proveedores nin tampouco os veciños, polo que cambia o sentido do voto e absténse, 

e di que enviarán os reparos aos Órganos de Control, ao Valedor do Pobo, ao Consello 

de Contas, etc. etc. Di que hai cousas que poderían funcionar mellor como é o persoal 

do Concello, os servizos en xeral, e quere que se tomen cartas no asunto.- 

 

O señor ALCALDE agradecelle que cambiara o sentido do voto, pero dúbida de que se 

fose arrenpentir si se abstivese. Di que desde o ano 2001 se veñen facendo 

recoñecementos extraxudiciais. Foz é o Concello con menos orzamento da Mariña, e 

pode levalo onde queira porque o levantamento dos reparos está xustificado. Todos os 

gastos son correntes e xustificados, e polo tanto, pode levalos onde queira, houbo 6 

cambios de Secretario ao amortizarse unha praza, levamos tempo coa mesma Secretaria 

e sacaronse contratos pero hai este problema.- 

 

O Portavoz de UNIFOZ di que quedaron en pagar as facturas non reparadas e quedaron 

en reunirse, e fixerono, e explicaronse os problemas no fallo do informe de 

Intervención. Parecelle incríble que os proveedores non cobren porque esto sempre 

pasou e sempre cobraron. Pídelles que retomen se queren as posturas, non lles parece 

lóxico, porque por moito que se reúnan senon se responsabilizan non vale para nada. Di 

que Xaime Cancio foi concelleiro do goberno socialista e nunca pasou isto, durante o 

seu goberno levantaronse reparos e agora teñen outra postura. Di que non lles fai falta 

Interventora porque a diario están levantando reparos e fai unha numeración dos 
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Decretos nos que se solventan reparos suspensivos. Para moitos fixeronse modificacións 

de crédito para pagar determinadas facturas. Trátase de respetar a legalidade presente, 

foi por non sacar contratos a concurso e non poñen os medios.- 

 

O señor ALCALDE pregúntalle de qué facturas está a falar, xa que son facturas que se 

pagan porque as empresas teñen problemas económicos.- 

 

O Portavoz de UNIFOZ dille ao señor alcalde que non ten tanta presa porque o Plan de 

Emprego da Deputación trouxoi a través dun Pleno, convenza ao Interventor de que non 

repare.- 

 

O señor ALCALDE manifesta que él non pode meterse no traballo de intervención, é un 

órgano independente, e non penso deixar de prestar os servizos.- 

 

O Portavoz do MIXTO-BNG di que o seu voto depende da executiva e colexiado.  Fala de 

que non ten orzamento, polo que tería que aumentar os ingresos ou diminuir os gastos. 

Así a pintura dos pasos de peóns pedimoslla hai moito tempo. Pide que controle o 

gasto.- 

 

O señor ALCALDE di que piden que se controle o gasto, pero cando non se fai piden que 

se faga máis gasto. Di que os reparos pode levalos onde queira.- 

 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete a Proposta de aprobación de 

recoñecemento extraxudicial de créditos a votación ordinaria, producíndose o seguinte 

resultado: 

AS FACTURAS NON REPARADAS SON APROBADAS POR UNANIMIDADE DE TÓDOLOS 

MEMBROS ASISTENTES Á SESIÓN.- 

 AS FACTURAS REPARADAS quedan deste xeito: 

- Votos a favor: PP 

- Votos en contra: PSG-PSOE E UNIFOZ 

- Abstencións: MIXTO-BNG 

CONSECUENTEMENTE,  NON OBTIDA MAIORÍA DE VOTOS FAVORABLES, AS 

FACTURAS REPARADAS NON SON APROBADAS.- 

 

4.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE 

CONTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS E MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS.- Dáse conta dos ditames 

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

sesión ordinaria celebrada o día 22 de maio de 2014, que no seu literal indica: 

 
“ Estas dúas modificacións das Ordenanzas Fiscais Reguladoras do Imposto sobre 

Construcións, Instalacións e Obras e da Taxa por Licenzas Urbanísticas, pasan a ser 

debatidas conxuntamente porque se refiren ao mesmo.- 
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Dáse conta primeiramente da PROPOSTA DE ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, 

INSTALACIÓNS E OBRAS, co tenor seguinte: 

 
“ PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO 

SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 

 

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

Facenda e Contas a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do imposto sobre 

construccións instalación e obras, marcando as pautas oportunas para que sexa o devandito 

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

resolución do Concello Pleno. 

Con data de 28 de decembro de 2013 entrou en vigor a lei 9/2013, de 19 de decembro, do 

emprendemento e da competitividade de Galicia, que na súa Disposición final 3º, ven a dar 

unha nova redacción a Lei de Ordenación Urbanística e Protección do medio rural de Galicia, 

sometendo a comunicación previa a solicitude de determinados actos de uso do solo e subsolo. 

Tendo en conta ademais os seguintes fundamentos xurídicos: 

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

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

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

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

modificación dos tributos locais a través das correspondentes ordenanzas fiscais. 

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

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

- Os artigos 59 e 100 a 103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 

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

Locais. 

 

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

proposta: 
 

PRIMEIRO. - Aprobar con carácter provisional a modificación da taxa por licenzas 

urbanísticas, quedando redactados os artigos modificados do seguinte xeito: 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, 

INSTALACIÓNS E OBRAS 

 

Artigo 1.-FUNDAMENTO E NATUREZA.- 

 

De conformidade co previsto no artigo 59 do Real decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello 

establece o imposto sobre construccións, instalacións e obras, que se rexirá conforme ó 

previsto nos artigos 100 a 103 de dita disposición. 

 

Artigo 2.-FEITO IMPOÑIBLE.- 

 

1.-Constitúe o feito impoñible do imposto a realización dentro do termo municipal de calquera 

construcción, instalación ou obra para a que se esixa a obtención da correspondente licenza de 

obra urbanística, obtiverase ou non dita licenza, ou para a que se esixa a presentación da 

DECLARACIÓN RESPONSABLE OU COMUNICACIÓN PREVIA, sempre que a súa 

expedición corresponda e este Concello. 
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2.-As construccións, instalacións ou obras a que se refire o apartado anterior poderán consistir 

en: 

 

a)Obras de construcción de edificacións e instalacións de tódalas clases de nova planta. 

b)Obras de demolición. 

c)Obras en edificios, tanto aqueles que modifiquen a súa disposición interior como o seu 

aspecto exterior. 

d)Alineacións e rasantes. 

e)Obras de fontanería e alcantarillado. 

f)Obras de cemiterios. 

g)Calquera outras construccións, instalacións ou obras que requiran licenza de obra 

urbanística, DECLARACIÓN RESPONSABLE OU COMUNICACIÓN PREVIA. 

 

3.-Quedan exentas deste imposto as obras de pintura de fachadas. 

 

Artigo 3.-SUXEITO PASIVO.- 

 

1.-Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas e 

as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, propietarios dos inmobles 

sobre os que se realicen as construccións, instalacións ou obras, sempre que sexan donos das 

obras. Nos demáis casos, considerarase contribuínte a quen ostente a condición de dono da 

obra. 

 

2.-Teñen a consideración de suxeitos pasivos sustitutos do contribuinte quen solicite a 

correspondente licenza ou realice as construccións, instalacións ou obras, se non fora o propio 

contribuinte. 

 

Artigo 4.-BASE IMPOÑIBLE, COTA E DEVENGO.- 

 

1. A base impoñible deste imposto está constituída polo costo real e efectivo da 

construción, instalación ou obra do que non forman parte, en ningún caso, o IVE e 

demais impostos análogos propios de réximes especiais, nin tampouco taxas, prezos 

públicos nin demais prestacións patrimoniais de caracter público local relacionados 

con ditas construcións, instalacións ou obras. 

2. No caso específico das obras menores o costo de execución non poderá ser en todo 

caso inferior ao que resulte de aplicar os cadros de módulos e prezos unitarios 

recollidos no ANEXO I da presente Ordenanza. 

3. A cota do imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de gravame. 

4. O tipo de gravame será o 2,5%. 

 

Artigo 5.-XESTIÓN.- 

 

1 .- De acordo co establecido no artigo 103.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o 

presente imposto esixirase en réxime de autoliquidación, para o que se empregarán os modelos 

normalizados establecidos ao efecto polo Concello de Foz, debendo o suxeito pasivo, no 

momento de presentar a correspondente solicitude, acreditar o ingreso do importe da débeda 

tributaria, en función do orzamento presentado, sempre que o mesmo fose visado polo Colexio 

Oficial correspondente; coa excepción das obras sometidas a comunicación previa para o que 

se empregarán os módulos do ANEXO I da Ordenanza Fiscal. 

A  vista das construcións, instalacións ou obras efectivamente realizadas e do coste real 

efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa poderá 

modificar, no seu caso, a base impoñible a que se refire o apartado anterior, practicando a 
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correspondente liquidación definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrándolle, no seu 

caso, a cantidade que corresponda. 

 

Artigo 5 bis.-INSPECCIÓN E RECAUDACIÓN.- 

 

A inspección e recaudación do imposto realizarase dacordo co previsto na Lei Xeral Tributaria 

e nas demáis Leis do Estado Reguladoras da materia, así como nas disposicións dictadas para 

o seu desenvolvemento. 

 

Artigo 6.-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.- 

 

En todo o relativo á calificación das infraccións tributarias así como a determinación das 

sancións que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o réxime regulado na Lei 

Xeral Tributaria e nas disposicións que o complementan e desenvolven. 

 

Artigo 7.-CONSTITUCIÓN DE FIANZA.- 

 

  Calquera obra que se realice no termo municipal, que por calquera circunstancia poida 

ocasionar danos nos servizos e instalacións como consecuencia da súa execución, depositará 

un aval, fianza ou garantía na contía fixada polos servizos técnicos municipais. 

  

Artigo 8.-  

           

Habílítase o sr. Alcalde para modificar e aprobar os Modelos de solicitude de licenza de obra, 

declaración responsable, comunicación previa e modelos autoliquidación do imposto. 

 

 

ANEXO I 

 
 

CUSTO DE EXECUCIÓN DE OBRAS PARA AS QUE NON SEXA NECESARIO PRESENTAR 

PROXECTO, APLICABLE Á ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE 

CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 

 

 

A. SOBRE A SUPERFICIE COMPUTABLE (módulos)  

 
 

1.M
2 

Construción dun galpón ou alpendre.  
161,64 €  

2. M
2 

Obras de reforma en:  

1) Vivendas.  273,70 €  

2) Oficinas.  270,67 €  

3) Locais comerciais.  315,65 €  

4) Locais de hostalería.  463,50 €  

 

B. SOBRE UNIDADES DE OBRA (prezos unitarios) 
  
 

1. M
2 

nivelación terreos.  
2,05 €  

2. M
3 

Escavación de terras.  
4,57 €  

3. M
3 

Recheo e compactado de terras.  
3,53 €  
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4. M Apertura de gabias.  33,12 €  

5. M Encanamento de saneamento enterrado.  44,96 €  

6. U. Acometida domiciliaria de saneamento.  238,73 €  

7. U. Acometida domiciliaria de auga.  304,82 €  

8. U. Pozo de auga.  2.104,28 €  

9. M
3 

Depósito de auga.  
157,06 €  

10. U. Instalación de fosa séptica.  1.387,61 €  

11. M
2 

Demolición de tabique ou apertura de ocos.  
5,74 €  

12. M
2 

Demolición de cubertas.  
4,42 €  

13. M
2 

Demolición de falsos teitos.  
2,28 €  

14. M
2 

Picado de masas ou azulexados.  
5,11 €  

15. M
2 

Picado e levantado de pavimentos.  
6,55 €  

16. M
2 

Tabique de ladrillo.  
13,11 €  

17. M
2 

Tabique pladur.  
24,87 €  

18. M
2 

Enfuscado mestreado e alisado.  
10,49 €  

19. M
2 

Falso teito de escaiola.  
15,63 €  

20. M
2 

Pavimento de cemento ou terrazo.  
19,98 €  

21. M
2 

Pavimento de gres, PVC ou moqueta.  
30,17 €  

22. M
2 

Chan de madeira.  
41,29 €  

23. M
2 

Pavimento de pedra ou mármore.  
74,33 €  

24. M Banzo (“peldaño”).  19,28 €  

25. M
2 

Azulexado.  
30,69 €  

26. M
2 

Chapeado de pedra ou mármore.  
79,67 €  

27. M
2 

Pintura plástica interiores.  
4,97 €  

28. M
2 

Panelado de madeira.  
28,52 €  

29. U. Porta blindada de madeira.  833,33 €  

30. M
2 

Substitución carpintería de madeira.  
152,78 €  

31. M
2 

Substitución carpintería de aluminio.  
194,03 €  

32. M
2 

Substitución carpintería PVC.  
200,98 €  

33. M
2 

Substitución de carpintería metálica.  
82,79 €  

34. M
2 

Peche metálico de seguridade (reixas).  
115,03 €  

35. M
2 

Acristalamento con vidro normal.  
39,63 €  

36. M
2 

Acristalamento con vidro “Climalit”.  
89,41 €  

37. M
2 

Acristalamento con vidro de seguridade.  
141,03 €  

38. M
2 

Limpeza de fachadas.  
6,77 €  

39. M
2 

Limpeza e rexuntado fachadas granito.  
6,77 €  

40. M
2 

Pintura exteriores.  
7,39 €  
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41. M
2 

Revestimento monocapa para exteriores.  
13,66 €  

42. M
2 

Substitución de acabado de cuberta pesada 

tipo lousa.  

47,02 €  

43. M
2 

Substitución de acabado de cuberta lixeira 

tipo fibrocemento.  

22,57 €  

44. M
2 

Impermeabilización de terraza.  
17,07 €  

45. M Canlón.  13,28 €  

46. M Baixante.  16,15 €  

47. U. Rede interior de auga fría e quente.  583,26 €  

48. U. Instalación completa de calefacción en 
vivenda.  

4.005,03 €  

49. U. Instalación da rede eléctrica en vivenda.  2.060,83 €  

50. Instalación de ascensor en edificio de planta 
baixa e tres plantas altas.  

11.038,99 € 

51. Incremento por planta de instalación de 
ascensor.  

1.471,86 €  

52. U. Lavabo.  163,29 €  

53. U. Bañeira.  178,86 €  

54. U. Bidé.  139,97 €  

55. U. Inodoro.  155,53 €  

56. M
2 

Toldo.  
87,65 €  

57. M
2 

Marquesiña.  
263,24 €  

58. M
2 

Rótulo opaco.  
387,28 €  

59. M
2 

Rótulo luminoso.  
536,20 €  
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60. M
2 

Carteleira publicitaria, valos, lonas e 

monopostes anunciadores:  
Os requisitos e condicións esixibles serán os 
seguintes:  

1. A instalación de valos, lonas e monopostes 
contará coa debida autorización municipal.  
2. Existirá sempre unha identificación visible da 
empresa propietaria.  
3. As instalacións contarán cun seguro de 
responsabilidade civil.  
4. Estarán sempre en bo estado de conservación, 

mantemento e limpeza.  
5. Os valos terán un marco dunha anchura de 25 
cms., pintado de cor.  
6. Os valos serán sobre soportes introducidos 

nunha base de formigón a unha profundidade 
mínima de 0,75 metros.  

7. O soporte das lonas estará debidamente 
afirmado na parede e as cordas de suxeición 
contarán coa resistencia adecuada.  
8. Os monopostes contarán con proxecto e 
dirección de obra e a súa colocación farase a unha 
distancia de edificios e da vía pública dun mínimo 
que será o resultante da altura total do 

monoposte máis 5 metros.  

40,04 €  

61. U. Instalación grúa.  1.450,38 €  

62. M Peche de postes con aramado.  12,52 €  

63. M
2 

Peche de tea metálica con postes.  
13,35 €  

64. M
2 

Cerrume con bloque de formigón.  
26,13 €  

65. M
2 

Cerrume con bloque acabado especial.  
44,93 €  

66. M Cerrado de chantos.  30,46 €  

67. M Cerrume con bloque e tea metálica.  40,34 €  

68. M
3 

Cerrume con cachotería, pedra ou lousa.  
353,84 €  

69. M
2 

Peche metálico.  
66,86 €  

70. M
2 

Peche fundición.  
106,53 €  

71. M
2 

Porta entrada a parcela:  

Metálica.  104,97 €  

Fundición.  241,08 €  

72. U. Entrada a parcela, incluída canalización.  450,24 €  

73. M
2 

Reposición de beirarrúas.  
45,04 €  

74. M Execución gabia.  59,10 €  
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75.- Tala de árbores, por unidade:  
Coníferas e frondosas (agás carballos e castaños):  

Ata 20 cms. de diámetro:  
De 20,01 € a 30 cms. de diámetro:  
De 30,01 € a 40 cms. de diámetro:  
De 40,01 € a 50 cms. de diámetro:  
De máis de 50 cms. de diámetro:  
Carballos e castaños:  

Ata 20 cms. de diámetro:  
De 20,01 € a 30 cms. de diámetro:  
De 30,01 € a 40 cms. de diámetro:  
De 40,01 € a 50 cms. de diámetro:  
De máis de 50 cms. de diámetro:  

A escala de diámetros de tronco ou fuste 
mídese a 1,20 metros dende o chan portante.  

 
 

    35,00 €.  
45,00 €.  
65,00 €.  
95,00 €.  
140,00 €.  
 

105,00 €.  
135,00 €.  
195,00 €.  
285,00 €.  
420,00 €  

 
 

DISPOSICIÓN FINAL.-  

 

A presente modificación entrará en vigor e comezará a aplicarse o mesmo día da súa 

publicación no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor en tanto non se produza a 

súa modificación ou derogación expresa. 
 
 

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

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

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

reclamacións que consideren oportunas. A devandita exposición ao público anunciarase por 

edicto no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a contar o seu prazo a partir do día seguinte 

a aquel en que se produza a devandita publicación. 

 

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

procedan, resolvendo as reclamacións que se presentasen e aprobará a redacción definitiva da 

ordenanza. No caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase definitivamente 

adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario. 

 

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

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

oficial da provincia, sen que entren en vigor ata que se leve a cabo a devandita publicación”.- 

 

Dáse conta seguidamente da PROPOSTA DE ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS, co tenor 

seguinte: 
 

 

“ PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 

LICENZAS URBANÍSTICAS 

 

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

Facenda e Contas a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por licenzas 

urbanísticas, marcando as pautas oportunas para que sexa o devandito órgano colexiado quen 

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

Pleno. 
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Con data de 28 de decembro de 2013 entrou en vigor a lei 9/2013, de 19 de decembro, do 

emprendemento e da competitividade de Galicia, que na súa Disposición final 3º, ven a dar 

unha nova redacción a Lei de Ordenación Urbanística e Protección do medio rural de Galicia, 

sometendo a comunicación previa a solicitude de determinados actos de uso do solo e subsolo. 

Tendo en conta ademais os seguintes fundamentos xurídicos: 

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

das Bases do Réxime Local, que atribúen aos Municipios a potestade regulamentaria, 

tributaria e financeira. 

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

polo Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, nos que se regula o procedemento 

para a imposición, ordenación e modificación dos tributos locais a través das 

correspondentes ordenanzas fiscais. 

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

asigna ao Concello Pleno competencia para a determinación dos recursos propios de 

carácter tributario. 

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

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

das taxas das Entidades Locais. 

 

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

proposta: 
 

PRIMEIRO.- Aprobar con carácter provisional a modificación da taxa por licenzas 

urbanísticas, quedando redactados os artigos modificados do seguinte xeito: 

 
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANISTICAS E COMUNICACIÓN 

PREVIA 

 

Artigo 1.- No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo 

artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, e de conformidade 

co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 

aproba o Texto Refundido da  Lei reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a 

taxa por licenzas urbanísticas, E POR COMUNICACIÓN PREVIA que se rexerá pola presente 

Ordenanza Fiscal, cuias normas atenden ó previsto no artigo 57 da citado Texto Refundido da  

Lei reguladora das Facendas Locais . 

 

Artigo 2.- 

 

Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, técnica e administrativa tendente a 

verificar se os actos de edificación e uso do solo a que se refire o artigo 194 DA LOUGA E 

DEMAIS NORMATIVA DE APLICACIÓN se axustan á normativa urbanística. 

  

Artigo 3.- 

 

1.-Son suxeitos pasivos contribuintes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se 

refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que sexan propietarios ou posuidores, no seu caso, 

dos inmobles nos que se realicen as construccións ou instalacións. 

 

2.-En todo caso, terán a condicións de substitutos do contribuinte, os constructores e 

contratistas das obras. 
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Artigo 4.- 

 

1.-Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e 

xurídicas a que se refiren os artigos 38 e 39 da Lei Xeral Tributaria. 

 

2.-Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, 

interventores ou liquidadores de quebra, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos 

supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria. 

 

Artigo 5.- 

 

- a) A cota tributaria deste tributo queda determinada por: 

 

- Unha cantidade única de 6,01 euros sexa cal fora o presuposto da obra 

- Unha porcentaxe do 0,5% sobre o orzamento da obra. Non obstante, no caso 

específico das obras menores o costo de execución non poderá ser en todo caso 

inferior ao que resulte de aplicar os cadros de módulos e prezos unitarios 

recollidos no ANEXO 1 da presente Ordenanza. 

 

- b) Pola primeira ocupación ou utilización dos edificios e instalacións en xeral e a 

modificación de tales usos, liquidaranse polas seguintes bases: 

 

- Por m2 construído de uso para vivendas, 0,601012 euros (entendéndose incluídos 

os locais complementarios tales como trasteiros, garaxes e sotos) 

- Por m2 de uso comercial, 0,420708 euros 

- Por m2 de uso industrial, 0,180304 euros 

 

 
ANEXO I 

 

CUSTO DE EXECUCIÓN DE OBRAS PARA AS QUE NON SEXA NECESARIO PRESENTAR 

PROXECTO, APLICABLE Á ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS 

URBANÍSTICAS E COMUNICACIÓN PREVIA.  

 

A. SOBRE A SUPERFICIE COMPUTABLE (módulos)  

 

1.M
2 

Construción dun galpón ou alpendre.  
161,64 €  

2. M
2 

Obras de reforma en:  

1) Vivendas.  273,70 €  

2) Oficinas.  270,67 €  

3) Locais comerciais.  315,65 €  

4) Locais de hostalería.  463,50 €  

 

B. SOBRE UNIDADES DE OBRA (prezos unitarios) 

 

1. M
2 

nivelación terreos.  
2,05 €  

2. M
3 

Escavación de terras.  
4,57 €  

3. M
3 

Recheo e compactado de terras.  
3,53 €  

4. M Apertura de gabias.  33,12 €  

5. M Encanamento de saneamento enterrado.  44,96 €  
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6. U. Acometida domiciliaria de saneamento.  238,73 €  

7. U. Acometida domiciliaria de auga.  304,82 €  

8. U. Pozo de auga.  2.104,28 €  

9. M
3 

Depósito de auga.  
157,06 €  

10. U. Instalación de fosa séptica.  1.387,61 €  

11. M
2 

Demolición de tabique ou apertura de ocos.  
5,74 €  

12. M
2 

Demolición de cubertas.  
4,42 €  

13. M
2 

Demolición de falsos teitos.  
2,28 €  

14. M
2 

Picado de masas ou azulexados.  
5,11 €  

15. M
2 

Picado e levantado de pavimentos.  
6,55 €  

16. M
2 

Tabique de ladrillo.  
13,11 €  

17. M
2 

Tabique pladur.  
24,87 €  

18. M
2 

Enfuscado mestreado e alisado.  
10,49 €  

19. M
2 

Falso teito de escaiola.  
15,63 €  

20. M
2 

Pavimento de cemento ou terrazo.  
19,98 €  

21. M
2 

Pavimento de gres, PVC ou moqueta.  
30,17 €  

22. M
2 

Chan de madeira.  
41,29 €  

23. M
2 

Pavimento de pedra ou mármore.  
74,33 €  

24. M Banzo (“peldaño”).  19,28 €  

25. M
2 

Azulexado.  
30,69 €  

26. M
2 

Chapeado de pedra ou mármore.  
79,67 €  

27. M
2 

Pintura plástica interiores.  
4,97 €  

28. M
2 

Panelado de madeira.  
28,52 €  

29. U. Porta blindada de madeira.  833,33 €  

30. M
2 

Substitución carpintería de madeira.  
152,78 €  

31. M
2 

Substitución carpintería de aluminio.  
194,03 €  

32. M
2 

Substitución carpintería PVC.  
200,98 €  

33. M
2 

Substitución de carpintería metálica.  
82,79 €  

34. M
2 

Peche metálico de seguridade (reixas).  
115,03 €  

35. M
2 

Acristalamento con vidro normal.  
39,63 €  

36. M
2 

Acristalamento con vidro “Climalit”.  
89,41 €  

37. M
2 

Acristalamento con vidro de seguridade.  
141,03 €  

38. M
2 

Limpeza de fachadas.  
6,77 €  

39. M
2 

Limpeza e rexuntado fachadas granito.  
6,77 €  

40. M
2 

Pintura exteriores.  
7,39 €  

41. M
2 

Revestimento monocapa para exteriores.  
13,66 €  

42. M
2 

Substitución de acabado de cuberta pesada 
47,02 €  
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tipo lousa.  

43. M
2 

Substitución de acabado de cuberta lixeira 

tipo fibrocemento.  

22,57 €  

44. M
2 

Impermeabilización de terraza.  
17,07 €  

45. M Canlón.  13,28 €  

46. M Baixante.  16,15 €  

47. U. Rede interior de auga fría e quente.  583,26 €  

48. U. Instalación completa de calefacción en 
vivenda.  

4.005,03 €  

49. U. Instalación da rede eléctrica en vivenda.  2.060,83 €  

50. Instalación de ascensor en edificio de planta 

baixa e tres plantas altas.  

11.038,99 € 

51. Incremento por planta de instalación de 
ascensor.  

1.471,86 €  

52. U. Lavabo.  163,29 €  

53. U. Bañeira.  178,86 €  

54. U. Bidé.  139,97 €  

55. U. Inodoro.  155,53 €  

56. M
2 

Toldo.  
87,65 €  

57. M
2 

Marquesiña.  
263,24 €  

58. M
2 

Rótulo opaco.  
387,28 €  

59. M
2 

Rótulo luminoso.  
536,20 €  

60. M
2 

Carteleira publicitaria, valos, lonas e 

monopostes anunciadores:  
Os requisitos e condicións esixibles serán os 
seguintes:  
1. A instalación de valos, lonas e monopostes 

contará coa debida autorización municipal.  
2. Existirá sempre unha identificación visible da 
empresa propietaria.  
3. As instalacións contarán cun seguro de 
responsabilidade civil.  
4. Estarán sempre en bo estado de conservación, 

mantemento e limpeza.  
5. Os valos terán un marco dunha anchura de 25 
cms., pintado de cor.  
6. Os valos serán sobre soportes introducidos 
nunha base de formigón a unha profundidade 
mínima de 0,75 metros.  

7. O soporte das lonas estará debidamente 

afirmado na parede e as cordas de suxeición 
contarán coa resistencia adecuada.  
8. Os monopostes contarán con proxecto e 
dirección de obra e a súa colocación farase a unha 
distancia de edificios e da vía pública dun mínimo 
que será o resultante da altura total do 
monoposte máis 5 metros.  

40,04 €  

61. U. Instalación grúa.  1.450,38 €  
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62. M Peche de postes con aramado.  12,52 €  

63. M
2 

Peche de tea metálica con postes.  
13,35 €  

64. M
2 

Cerrume con bloque de formigón.  
26,13 €  

65. M
2 

Cerrume con bloque acabado especial.  
44,93 €  

66. M Cerrado de chantos.  30,46 €  

67. M Cerrume con bloque e tea metálica.  40,34 €  

68. M
3 

Cerrume con cachotería, pedra ou lousa.  
353,84 €  

69. M
2 

Peche metálico.  
66,86 €  

70. M
2 

Peche fundición.  
106,53 €  

71. M
2 

Porta entrada a parcela:  

Metálica.  104,97 €  

Fundición.  241,08 €  

72. U. Entrada a parcela, incluída canalización.  450,24 €  

73. M
2 

Reposición de beirarrúas.  
45,04 €  

74. M Execución gabia.  59,10 €  

75.- Tala de árbores, por unidade:  
Coníferas e frondosas (agás carballos e castaños):  

Ata 20 cms. de diámetro:  
De 20,01 € a 30 cms. de diámetro:  
De 30,01 € a 40 cms. de diámetro:  
De 40,01 € a 50 cms. de diámetro:  
De máis de 50 cms. de diámetro:  
Carballos e castaños:  

Ata 20 cms. de diámetro:  
De 20,01 € a 30 cms. de diámetro:  
De 30,01 € a 40 cms. de diámetro:  
De 40,01 € a 50 cms. de diámetro:  
De máis de 50 cms. de diámetro:  

A escala de diámetros de tronco ou fuste 
mídese a 1,20 metros dende o chan portante.  

 
 

    35,00 €.  
45,00 €.  
65,00 €.  
95,00 €.  
140,00 €.  
 

105,00 €.  
135,00 €.  
195,00 €.  
285,00 €.  
420,00 €  

 
 

 

Artigo 6.- 

 

Non se concederá ningunha exención nin bonificación na exacción da taxa. 

 

Artigo 7.- 

 

1 .-Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicie a actividade municipal que 

constitúe o feito impoñible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de 

presentación da oportuna solicitude da licenza urbanística OU COMUNICACIÓN PREVIA, se 

o suxeito pasivo formulase expresamente esta. 

 

2.-Cando as obras se iniciaran ou executaran sen ter obtido a oportuna licenza OU NO SEU 

CASO A COMUNICACIÓN PREVIA, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a 
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actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestión é ou non autorizable, con 

independencia da iniciación do expediente administrativo que pode instruírse para a 

autorización das obras ou a súa demolición se non foran autorizables DE ACORDO COA 

LEXISLACION VIXENTE. 

 

3.- De acordo co establecido no artigo 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo 

polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, as taxas 

recollidas na presente ordenanza esixiranse en réxime de autoliquidación, para o que se 

empregarán os modelos normalizados establecidos ao efecto polo Concello de Foz, debendo o 

suxeito pasivo, no momento de presentar a correspondente solicitude OU COMUNICACIÓN 

PREVIA, acreditar o ingreso do importe da débeda tributaria, a conta da liquidación definitiva 

que no seu caso corresponda 

 

4.-Cando por causas non imputables ó suxeito pasivo, o servizo público ou a actividade 

administrativa ou o dereito á utilización ou aproveitamento do dominio público non se preste 

ou desenvolva, procederá a devolución do importe correspondente. 

 

5.- Nos supostos de desistir a pedimento do solicitante antes de producirse a resolución do 

expediente de concesión de licenza, OU COMUNICACIÓN PREVIA  procederá a devolución 

do 50% do importe aboado. 

 

Artigo 8.- 

 

1.-As persoas interesadas na obtención dunha licenza de obras, presentarán previamente no 

Rexistro Xeral a seguinte documentación: 

 -A oportuna solicitude. 

 -Orzamento da obra. 

2 exemplares do proxecto básico e de ejecución, no seu caso, redactado por técnico competente 

e visado polo Colexio. 

 -Lugar de emprazamento da obra. 

 -Autorizacións que sexan necesarias segundo os casos. 

 -Cuestionarios estadísticos. 

 -Nomeamento de arquitectos e aparelladores. 

 -Compromiso escrito de realización das obras de urbanización, de presentación de 

fianza e de non utilización da construcción ata non finalizar as obras de urbanización. 

 -Depósito previo sobre o orzamento real da obra proxectada. 

 -Pago do anuncio do trámite de excepción. 

 

2.-Cando se trate de actos suxeitos o réxime de intervención municipal de comunicación previa, 

o promotor dos actos de uso do solo e do subsuelo previstos no número anterior comunicará o 

Concello a intención de levar a cabo o acto cunha antelación mínima de quince días hábiles a 

data na que pretenda levar a cabo ou comezar a súa execución. 

A comunicación deberá ir acompañada de: 

a) Descripción suficiente das características do acto de que se trate. 

b) Xustificante de pago dos tributos municipais. 

c) No seu caso, proxecto técnico exixible legalmente e declaración do técnico/a ou dos/as 

técnicos/as facultativos/as que autoricen o proxecto de que este cumple en todos sus extremos 

coa ordenación urbanística de aplicación. 
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d) Copia das restantes autorizacións e, en su caso, concesións administrativas cando foran 

legalmente exixibles o solicitante, ou acreditación de haberse solicitado seu otorgamiento. 

e) Documento de avaliación ambiental, no caso de requerilo o uso o que vaian destinadas as 

obras. 

   f) Copia da autorización ou dictame ambiental, así como das restantes autorizacións, 

concesións ou informes sectoriais cando foran legalmente exixibles. 

Artigo 9.- 

 

En todo o relativo á calificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás 

mesmas correspondan, estarase ó disposto no artigo 77 da Lei Xeral Tributaria. 
 
 

DISPOSICION FINAL.-A presente modificación entrará en vigor e comezará a aplicarse o 

mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a 

súa modificación ou derogación expresa. 

 

Artigo 10.- 

              

Habilítase o sr. Alcalde para modificar e aprobar os Modelos de solicitude de licenza 

urbanística, comunicación previa e modelos de autoliquidación da taxa. 
 

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

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

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

reclamacións que consideren oportunas. A devandita exposición ao público anunciarase por 

edicto no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a contar o seu prazo a partir do día seguinte 

a aquel en que se produza a devandita publicación. 

 

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

procedan, resolvendo as reclamacións que se presentasen e aprobará a redacción definitiva da 

ordenanza. No caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase definitivamente 

adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario. 

 

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

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

oficial da provincia, sen que entren en vigor ata que se leve a cabo a devandita publicación”.- 

 

O Señor ALCALDE di que como se modificou a normativa das licenzas de obras, pasa a 

esixirse a comunicación previa para obras que non teñen proxecto, fronte ás obras que si o 

necesitan.- 

 

O Portavoz de UNIFOZ pregunta que si sería mellor cobrar a través de liquidación do 

Concello e despois notificarlle ao cidadán a liquidación, fronte á autoliquidación, visto o que 

saíu na prensa.- 

 

O Señor ALCALDE di que non se recoñecerá a devolución dos ingresos polas licenzas de obras 

non realizadas, pero é moi complicado, porque hai un período no que non se declarou a 

caducidade da licenza, pero este tema é moi complicado.- 
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Tralo debate sométense as propostas de alcaldías de,  modificación da ordenanza fiscal 

reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras, e da modificación da 

ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas urbanísticas, a votación ordinaria co 

resultado seguinte: 
 

 Votos a favor: PP, PSG-PSOE e UNIFOZ 

            Votos en contra: NINGÚN 

 Abstencións: MIXTO-BNG 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE 

CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS, E A MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS”.- 

 

Debatense conxuntamente as modificacións das dúas ordenanzas. 

 

O señor ALCALDE explica que é unha modificación meramente formal, xa que, 

metese a comunicación previa na TAXA e no ICIO para poder cobrar por elas, porque é 

unha modificación lexislativa. 
 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete os transcritos ditames da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: PP, PSOE e UNIFOZ 

- Votos en contra: Ningún 

- Abstencións: MIXTO-BNG 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AOS DITAMES DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE 

DE CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA DE DATA 22/05/2014 RELFECTIDOS 

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

 

 

5.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS 

URBANÍSTICAS.- Este punto foi debatido anteriormente xunto co punto número 4.- 
 

 

 
6.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ RELATIVA Á MODIFICACIÓN DO TRAZADO 

DO CAMIÑO DO MAR.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa de 

Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria, celebrada o día 22 de 

maio de 2014, que no seu literal indica: 
 

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

municipal UNIFOZ, co tenor seguinte: 
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“ Jaime Cancio Rodríguez, Ana Mª López Campoamor, Mª Ángeles Veiga Varela en 

representación do grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e 

no seu nome o seu portavoz Jaime Cancio Rodríguez 

   

Que por parte da Xunta de Galicia, 

estase procedendo a deseño e 

acondicionado do camiño do mar. 

 

Que ao paso polo noso Concello, 

consideramos ten fallos de trazado, 

concretamente na parroquia de 

Cangas e Fazouro, segundo se expón 

en debuxo adxunto. 

 

Por todo isto Unifoz , presenta ante a 

Corporación Municipal esta 

MOCIÓN, coa seguinte proposta de 

acordo: 

 

Que a Corporación Municipal 

acorde instar a Xunta de Galicia a 

modificación do trazado nos puntos 

sinalados así como o seu 

acondicionamento no paso polo 

noso pobo., así mesmo que se 

corrixa a información publica  nos 

paneis instalados”.- 

 

 

 

 
O Portavoz de UNIFOZ explica a Moción e dí que hai un trazado no proxecto e outro na realidade. En 

Cangas pasa o mesmo.- 

 

O señor ALCALDE pide explicación de qué camiño se trata, o Camiño do Mar fixoo Portos, e o 

Camiño do Cantábrico, o trazado faino Medio Ambiente, aproveitando os trazados de Costas e sendas 

dos pescadores.- 

 

O Portavoz de UNIFOZ dí que é o Camiño do Cantábrico, o que aparece nos paneis da Xunta de 

Galicia, na Rapadoira…Apenas se fixo nada, terán que cambiar as liñas pintadas.- 

 

A Portavoz do PSG-PSOE dí que necesitan máis información para levala a cabo, e que se van abster.- 

 

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

votación ordinaria,  co resultado seguinte:  

. Votos a favor: UNIFOZ 

               Votos en contra: NINGÚN 

. Abstencións: PP, PSG-PSOE e MIXTO-BNG 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ RELATIVA Á MODIFICACIÓN 

DO TRAZADO DO CAMIÑO DO MAR”.- 
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O portavoz do grupo municipal UNIFOZ pasa a dar lectura da súa moción.- 

A portavoz do grupo municipal PSG-PSOE, manifesta que non entende se vai ser viable 

esta moción, non teñen información, non hai informe técnico, polo que se van abster.- 

O portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG dí que se vai abster.- 

O señor ALCALDE manifesta que eles van a votar en contra, porque a obra xa está 

empezada e parala sería gravísimo, ademais está feita por técnicos. Con este trazado 

consiguese unir toda a Mariña. Este proxecto é moi bo para todos, paseantes, 

bañistas…, etc. Foz é o Concello máis beneficiado e parecelles un bo trazado.- 

O portavoz do grupo municipal UNIFOZ di que se equivocan porque o trazado das 

Costas en Fazouro debería de ser o que levara o trazado.- 

O señor ALCALDE di que é un sendeiro non un camiño público.- 

O portavoz do grupo municipal UNIFOZ di que vai pola zona de costas, marcouse sen 

ningún tipo de criterio.- 

O portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG di que non lle parece que non sexa axeitada 

a modificación, senón que é un gasto de máis de 1.000.000 de euros e non son tempos 

para gastar nisto.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor: UNIFOZ 

- Votos en contra: PP 

- Abstencións: PSOE e MIXTO-BNG 

Consecuentemente, non obténdose a maioría de votos favorables queda proclamado 

polo señor presidente o acordo acadado, deste xeito: 

 NON PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA 

PERMANENTE DE ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 22/05/2014 

RELFECTIDO ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS 

PROPIOS TERMOS.- 

 

 

7.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ PARA ESIXIR AO GOBERNO DO ESTADO 

(MINISTERIO DE FOMENTO) UN PROXECTO DE EXECUCIÓN QUE PERMITA O 

ARRANXO INTEGRAL DO FIRME DA N-642 AO SEU PASO POLA MARIÑA.- Dáse conta 

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

acadada na súa sesión ordinaria, celebrada o día 22 de maio de 2014, que no seu literal 

indica: 
 

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

municipal UNIFOZ, co tenor seguinte: 

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

representación do grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e 

no seu nome o seu portavoz Jaime Cancio Rodríguez   

 

Que no mes de febreiro do presente ano, esta Corporación debateu unha moción presentada 

por UNIFOZ, e aprobada por Unanimidade, para pedir melloras na N 642. 
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Que ao día de hoxe, vemos que o único  que se fixo por parte do Ministerio,,foron pequenos 

arranxos provisionais que non solucionan o problema de fondo de esta estrada. 

 

Que a N642 é o único aceso que hai para a comunicación para os pobos da Comarca da 

Mariña ata San Cibrao, sendo un servizo básico. 

 

Que son numerosos os puntos nos que se pode ver esta estrada totalmente deteriorada, co 

conseguinte prexuízo e perigo para os veciños que teñen que desprazarse pola mesma 

diariamente. 

 

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

proposta de acordo: 

 

-Rexeitar e denunciar o deterioro no que se encontra  a N 642 

-Esixir do Goberno do Estado( Ministerio de Fomento ) un proxecto de execución que 

permita o arranxo integral do firme da N642 ao seu paso pola Mariña. 

-Dar traslado do acordo aos concellos da Mariña para que se sumen a esta petición. 

-Dar traslado do acordo a Mancomunidade . 

Dar traslado do acordo a Deputación Provincial pedindo o apoio da Corporación Provincial 

así como ao Parlamento de Galicia. 

-Convocar unha concentración pública coa participación dos veciños para esixir a urxente 

reparación da N 642”.- 

 
O Portavoz de UNIFOZ dí que é unha Moción reiterativa, pero con máis forza,  porque afecta a toda a 

Mariña, xa que se están a facer pequenos bacheos e necesita unha capa total e absoluta.- 

O Portavoz do MIXTO-BNG pide que se faga algo con forza.- 

O señor ALCALDE pide que se faga unha reunión do Portavoces co Delegado.- 

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

votación ordinaria,  e por unanimidade dos sete señores/as concelleiros/as asistentes, queda proclamado 

o seguinte A C O R D O: 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ PARA ESIXIR AO GOBERNO 

DO ESTADO (MINISTERIO DE FOMENTO) UN PROXECTO DE EXECUCIÓN QUE PERMITA 

O ARRANXO INTEGRAL DO FIRME DA N-642 AO SEU PASO POLA MARIÑA”.- 

 

O portavoz do grupo municipal UNIFOZ pasa a ler e dar explicación da moción e di que 

a vía parecelles que está moi deteriorada. Carreteras pide a aprobación da Corporación e 

que se diraxa aos veciños afectados, Parlamento de Galicia, Deputación, etc.- 

 

A portavoz do grupo municipal PSG-PSOE manifesta que eles están a favor.- 

 

O portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG manifesta que vai votar a favor.- 

 

O señor ALCALDE manifesta que están a favor porque esta vía ten un tráfico importante, 

e ten que estar en boas condicións para poder circular. O Delegado de Carreteras do 

Estado estivo mirando os problemas da mesma,  e cando teñan crédito en Fomento 

pedirán que se arranxe.- 
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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, queda proclamado o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 22/05/2014 RELFECTIDO 

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

 

8.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA DENUNCIAR O ATRASO NA 

TRAMITACIÓN DE NOVAS AXUDAS RISGA.- Dáse conta do ditame emitido pola 

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

ordinaria, celebrada o día 22 de maio de 2014, que no seu literal indica: 

 

“ MOCIÓN PARA DENUNCIAR O ATRASO NA TRAMITACIÓN DE NOVAS AXUDAS RISGA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No último informe remitido polo valedor do Pobo ao Parlamento galego podemos ler o seguinte: “Este 

ano, como os inmediatamente anteriores, produciuse un aumento nas solicitudes de axudas sociais ante 

situacións de necesidade, como son as Rendas de Integración Social de Galicia ou as Axudas de 

Emerxencia Social. Tamén medrou o número de queixas en relación con elas, sobre todo por 

denegacións que se consideraban inxustificadas ou por atrasos nas resolucións deses procedementos, 

que pola súa proia natureza deben resolverse con urxencia.” 

Nesta liña, son varios os concellos e tamén as persoas que denunciaron os atrasos de máis de sete ou oito 

meses de retrasos e incumprimentos nas tramitacións da RISGA e da AES. Cómpre lembrar que a Lei de 

Inclusión de Galiza recolle o seguinte: 

“Artigo 37. Resolución 

1. Unha vez finalizada a instrución do expediente, o órgano competente de ámbito provincial da 

Administración autonómica elaborará a correspondente proposta de resolución e ditará a resolución, 

que deberá ser notificada no prazo de dous meses desde a entrada da solicitude da RISGA en calquera 

dos rexistros do órgano competente para resolver.” 

No recente informe de Cáritas española podemos comprobar como os datos a pobreza ofrecen un 

panorama desolador, sobre todo na Galiza. O informe sinala que na Galiza a pobreza infantil pasou dun 

16,9% en 2007 a un 22,2% en 2012. Asemade, indica que 30.000 fogares non reciben ningún tipo de 

ingresos, e son xa unhas 465.000 persoas as que viven na Galiza baixo o limiar da pobreza. 

Á luz destes datos, e dado que estas axudas para poder facer fronte a situacións de extrema necesidade e 

pobreza teñen urxencia para as persoas demandantes, consideramos urxente o que se cumpra a Lei de 

Inclusión social de Galiza e que se poñan en marcha de inmediato de maneira urxente a tramitación das 

axudas da RISGA, para o que se deben cumprir os prazos que se estabelecen a este respecto. 

Por outra banda, este incremento de persoas en exclusión social, consecuencia das erráticas políticas 

económicas aplicadas durante as crise, converten en papel mollado os progandísticos anuncios da Xunta 

relativos ao incremento da dotación na RISGA para 2014, de apenas 7 millóns de euros, cando para o 

pagamento da débeda se consignaron sete veces máis (53 millóns de euros), e demostran a necesidade de 

achegar máis fondos públicos para as solicitudes se resolveren en prazo e para non incorrer en demoras 

inxustificábeis. 

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

seguinte 

ACORDO 

a) Instar á Xunta de Galiza a cumprir coa Lei 10/2013, de 27 de novembro, de Inclusión social 

de Galiza que, no seu artigo 37, recolle como prazo para a resolución dunha solicitude de 

RISGA dous meses. 
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b) Instar á Xunta de Galiza a incrementar a dotación de fondos no programa da RISGA ante o 

incremento de persoas en situación de exclusión social”.- 

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

 

Non prodrucíndose debate algún,  pola presidencia sométese a proposta contida na Moción 

anteriormente transcrita a votación ordinaria, e por unanimidade dos sete señores/as concelleiros/as 

asistentes, queda proclamado o seguinte A C O R D O: 

  

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA DENUNCIAR O 

ATRASO NA TRAMITACIÓN DE NOVAS AXUDAS RISGA”.- 

 

O portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG pasa a dar lectura e explicación da moción, 

e manifesta que non o di o BNG, senón que tamén o din os distintos Concellos. É un 

problema de urxencia, perigo e necesidade extrema. Quere que se aumenten as partidas 

nos fondos da RISGA.- 

 

Os portavoces dos grupos municipais PSG-PSOE e UNIFOZ manifestan que eles están a 

favor desta moción.- 

 

O señor ALCALDE manifesta que sí que hai retrasos e que se explicaron pola Xunta. 

Desde o ano 2011 aumentáronse os orzamentos neste eido, e é preocupante que a día de 

hoxe haxa moita xente que a teña que pedir. No Concello tamén se están a tramitar de 

acordo cos informes dos técnicos, pero sí que hai medidas neste eido incluidas.- 

 

O portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG di que está a favor con que vote do acordo, 

pero ahí está o informe de Cáritas de pobreza.- 

 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

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

/as,  queda proclamado o acordo acadado, deste xeito: 

 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 22/05/2014 RELFECTIDO 

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

 

 

9.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE INSTANDO O ACONDICIONAMENTO DA 

DESEMBOCADURA DO RÍO OURO EN FAZOURO.- Dáse conta do ditame emitido pola 

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

ordinaria, celebrada o día 22 de maio de 2014, que no seu literal indica: 

 
“ MOCIÓN INSTANDO O ACONDICIONAMENTO DA DESEMBOCADURA DO RÍO OURO EN 

FAZOURO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dende o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Foz temos coñecemento do actual estado que presenta a 

desembocadura do Río Ouro en Fazouro, cuio deterioro se agravou a raíz dos temporais que azotaron a 

nosa comarca durante este ano, debido ao que a día de hoxe a escollera está desfeita, abríronse as 



 32 

pedras e está taponándose de area a desembocadura polas beiras, incluso cando hai algo de marexada, 

as olas pasan por riba da escollera, o que supón un perigo para as persoas que pasean pola zona.  

 

 En vista de que este estado é moi preocupante, pois co aumento de caudal nas riadas, se pode obstruír a 

desembocadura ocasionando desbordamentos que poden afectar a vivendas da zona, e tendo en conta 

que neste momento se están executando obras de acondicionamento da escollera que está por baixo da 

depuradora de Fazouro. 

  

Polo exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Foz presenta para o seu debate e posterior 

aprobación polo Pleno da Corporación, a adopción do seguinte ACORDO: 

 

Que dende o Concello de Foz se inste ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a 

través da Dirección Xeral de Costas ou do organismo competente, para que, aproveitando as obras que 

se están a executar na zona, acondicione adecuadamente a desembocadura da ría en Fazouro, 

retirando a area e pedras acumuladas a ambas marxes da mesma”.- 

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

O señor ALCALDE dí que se lle comentará aos encargados da obra.- 

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

votación ordinaria, e por unanimidade dos sete señores/as concelleiros/as asistentes, queda proclamado 

o seguinte A C O R D O: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE INSTANDO O 

ACONDICIONAMENTO DA DESEMBOCADURA DO RIO OURO EN FAZOURO”.- 

A portavoz do grupo municipal PSG-PSOE pasa a dar lectura da moción.- 

Os portavoces dos grupos municipais UNIFOZ e MIXTO-BNG manifestan que eles están a 

favor da moción.- 

O señor ALCALDE di que se puxo en coñecemento do Delegado de Costas, é unha obra 

grande e terase que estudiar.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

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

/as, queda proclamado o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 22/05/2014 RELFECTIDO 

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

 

 

10.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE INSTANDO Á CONSELLERÍA DE SANIDADE 

Á RETIRADA DA MEDIDA PREVISTA POLO SERGAS CONSISTENTE NO PECHE DE MÁIS 

DE UN MILLAR DE CAMAS DURANTE O PERÍODO ESTIVAL NOS COMPLEXOS 

HOSPITALARIOS PÚBLICOS.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa 

de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria, celebrada o día 22 

de maio de 2014, que no seu literal indica: 
 

“ MOCIÓN INSTANDO Á CONSELLERÍA DE SANIDADE Á RETIRADA DA MEDIDA 

PREVISTA POLO SERGAS CONSISTENTE NO PECHE DE MÁIS DUN MILLAR DE CAMAS 

DURANTE O PERÍODO ESTIVAL NOS COMPLEXOS HOSPITALARIOS PÚBLICOS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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O Sergas conta con 7.315 camas repartidas nos catorce complexos hospitalarios públicos. Delas, estarán 

pechadas este verán, durante os meses de xullo, agosto e setembro, unha media de 1.095 camas, o 14 % 

do total. É a cifra máis alta dos últimos dez anos, ata o punto de que duplica os datos do 2007 ou do 

2009. Non obstante, nos últimos anos o aumento de camas pechadas foi incrementándose 

progresivamente verán tras verán, ata superar o millar no vindeiro período estival. 
 

Polo que respecta á nosa provincia, nos tres hospitais de Lugo pecharán 150 das 1.008 camas, e, en 

concreto, no Hospital da Costa de Burela pecharán 30 camas, prescinden de 15 camas en Traumatoloxía 

e dotras 15 en Ciruxía, o que supón o 22 % do total das que dispón o hospital mariñán. 

 

As razóns que aducen os responsables das estruturas de xestión integrada son sempre as mesmas: a 

caída do índice de ocupación que se produce sempre no verán pola redución estacional de patoloxías, e a 

necesidade de planificar as vacacións dos profesionais que demandan os meses de xullo, agosto e 

setembro maioritariamente. Razóns que dende o Grupo Municipal Socialista de Foz non atopamos en 

absoluto xustificadas, polo que nos opoñemos totalmente ao peche de camas hospitalarias, pois 

pensamos que ditas medidas do Sergas provocan un grave deterioro da calidade asistencial, con 

colapsos nos servizos de urxencias e un grande aumento das listas de espera, consecuencias que se 

agravan máis aínda naquelas comarcas nas que aumenta considerablemente a súa poboación durante a 

época estival debido ao turismo, como é o caso da Mariña; conlevando, ademáis, un maior paro no 

sector, porque apenas se contratan sustitutos para cubrir vacantes, tal e como se ven denunciando por 

parte das distintas organizacións sindicais. 

Polo exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Foz presenta para o seu debate e posterior 

aprobación polo Pleno da Corporación, a adopción do seguinte ACORDO: 

 

Que dende o Concello de Foz se inste á Consellería de Sanidade á retirada da medida prevista polo 

Sergas consistente no peche de máis dun millar de camas durante o período estival nos complexos 

hospitalarios públicos, pois dita medida provocará un grave deterioro da calidade asistencial, con 

colapsos nos servizos de urxencias e un grande aumento das listas de espera”.- 

 

A Portavoz do PSG-PSOE pasa a dar lectura da súa Moción, e dí que se están a reducir camas no 

hospital.- 

 

O señor ALCALDE dí que sempre se pecharon camas no verán, ademáis para os especialistas, a 

diferenza das/os enfermeiras/os, non había listas de reserva. Agora haberá coa Área Integrada, pero 

haberá que ver a problemática.- 

 

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

votación ordinaria,  co resultado seguinte: 

 

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

               Votos en contra: NINGÚN 

 Abstencións:  PP 

 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE INSTANDO Á CONSELLERÍA 

DE SANIDADE Á RETIRADA DA MEDIDA PREVISTA POLO SERGAS CONSISTENTE NO 

PECHE DE MÁIS DUN MILLAR DE CAMAS DURANTE O PERÍODO ESTIVAL NOS 

COMPLEXOS HOSPITARIOS PÚBLICOS”.- 

 

A portavoz do grupo municipal PSG-PSOE pasa a dar lectura da súa moción.- 

 

Os portavoces dos grupos municipais UNIFOZ e MIXTO-BNG manifestan que eles están a 

favor da moción.- 
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O señor ALCALDE pasa a ler a xustificación de Sanidade que garante a atención desde 

Urxencias e os Servizos prioritarios.  

Esas son as explicacións que dan os Partidos Políticos aos seus militantes.- 

Hai servizos que xa se dan desde o HULA e desde outros hospitais. É verdade que hai 

listas de espera para enfermeiros/as, auxiliares, etc., pero noutros casos non. Non 

entende porque o poñen enriba da mesa, porque nos gobernos anteriores fixose o 

mesmo.- 

 

A portavoz do grupo municipal PSG-PSOE pide datos concretos, xa que o que están a ler 

son do ano 2007, e pide que se dean datos para poder comparar. 

Non detestamos a Conselleira, só queremos que a sanidade sexa prioritaria, que a teñan 

en conta e actúen en consecuencia. Xa é o segundo Xerente que dimite.- 

 

O señor ALCALDE di que hai moitas máis camas que cando vostedes estaban, e falan un 

desmantelamento, pero ahí está a licitación do Plan Director.- 

 

A portavoz do grupo municipal PSG-PSOE di que non fala das camas de antes nin das de 

agora, nin das que pecharon, o Plan Director estase aínda a tramitar.- 

 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

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

- Votos en contra: PP 

- Abstencións: Ningunha 

-  

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 22/05/2014 RELFECTIDO 

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

 

11.- ASUNTOS QUE POIDAN SER DECLARADOS DE URXENCIA.- Non houbo.- 

 

 

12.- ROGOS E PREGUNTAS.- 

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes: 

GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE  

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE: 

-A estrada que pasa por Ribela que se arranxe.- 

-Pide que xa que se aprobou a Ordenanza de vias públicas, que se aplique.- 
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-Que se arranxen as praias para non perder as bandeiras azuis.- 

 

GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ 

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ: 

-No tema de quitado das grúas, que se tomen as medidas se seguridade oportunas.- 

-En canto ás pistas de tenis e de pádel, que o Clube de Tenis se sente coa Corporación.- 

 

GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG 

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA: 

-Que se solucionen os problemas de alumeado.- 

-Que se poña unha baixada para minusválidos na Funcional.- 

-Na rúa da Igrexa, quere que se quiten as pedras para bancos.- 

 

Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes: 

 

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

-¿Qué pasa coa recollida de lixo nas zonas privadas? 

O señor ALCALDE responde que sí que se realizaron tarefas de limpeza polo Concello, e 

o problema das persoas que pediron en fincas privadas.- 

-¿Cándo pensa limpar o pobo? 

O señor ALCALDE responde que hai dúas persoas rozando nas parroquias.- 

-¿Resulta moi caro arranxar os taboleiros de anuncios? 

O señor ALCALDE responde que se repararon moitos e que as facturas están no 

Concello.- 

 

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ) 

-¿Cándo pensa traer a taxa das terrazas? 

O señor ALCALDE responde que cando a elaboren os técnicos.- 

-¿En qué consiste o proxecto dos núcleos de Ribela e Lousada? 

O señor ALCALDE responde que é o POS deste ano. A estrada de Nois ata a estrada da 

Deputación, e a outra, a de Lousada desde a estrada da Deputación ata Alemparte.- 

-¿De qué se trata o aparcamento que se está construíndo? 

O señor ALCALDE responde que o terreo foi cedido voluntariamente polo particular ao 

Concello, facendo un servizo de 150 aparcamentos, e é unha cousa que demandaba 

moito a xente.- 
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Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG) 

-¿Por qué se deixou de cortar o tráfico rodado no peirado? 

O señor ALCALDE responde que non hai cambios, pero que pregunte á Policía Local.- 

 

Concluído o anterior, ás vinte e dúas horas e trinta 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) 


