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CONCELLO DE FOZ (LUGO)

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

CONCELLEIROS/AS
D. PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP)
Dª. MERCEDES J. GONZÁLEZ ALONSO (PP)
Dª. Mª TERESA LÓPEZ REGO (PP)
D. JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP)
D. RAMÓN SIXTO LEGASPI (MEMBRO NON ADSCRITO)

ANA BARREIRO GOMEZ (2 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 19/11/2014
HASH: 38aaec3f8fd727c62572da597ed4554d

Dª. ANA ISABEL VILLARINO ALONSO (MEMBRO NON
ADSCRITO)

D. ENRIQUE COTARELO GARCÍA

(MEMBRO

NON

ADSCRITO)

No salón de xuntas do
concello de Foz, sendo as
vinte horas e trinta minutos
do día trinta de outubro 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.-

D. JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO (MEMBRO NON
ADSCRITO)

D

XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (MEMBRO NON

ADSCRITO)

Dª ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ)
Dª Mª ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ)
D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG)

SECRETARIA
Dª. 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, ORDINARIA DE DATA 25 DE SETEMBRO DE 2014, E EXTRAORDINARIA
DE DATA 15 DE OUTUBRO DE 2014.- Polo señor ALCALDE manifestase que na sesión

ordinaria do Pleno de 25 de setembro de 2014, hai que engadir a seguinte corrección:
__________________________________________________________________________________________________________
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ASISTENTES:

DECRETO

JAVIER JORGE CASTIÑEIRA (1 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 19/11/2014
HASH: 34f7cbd5237ee0e2937533594d1a4029

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO
EN DATA 30 DE OUTUBRO DE 2014
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“…as respostas ás alegacións do PXOM non se contestarán a domicilio…”.O señor ALCALDE sométeas a votación.-

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/RESOLUCIÓNS DE ALCALDIA DESDE O 22/09/2014 AO 25/10/2014
DATA
22/10/2014
16:48
22/10/2014
16:48
22/10/2014
16:46
22/10/2014
16:46
22/10/2014
16:46
22/10/2014
16:46
21/10/2014
12:05
21/10/2014
12:05
21/10/2014
12:04
20/10/2014
11:29
20/10/2014
11:21
20/10/2014
11:21
20/10/2014
11:18
20/10/2014
11:18
20/10/2014
11:18
20/10/2014
11:18
20/10/2014
11:17
20/10/2014
11:15
20/10/2014

RESUMO
Ordenación pagos relación nº 48.
D141022 CONVOCATORIA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
EXTRAORDINARA
RESOLUCION ALCALDIA TRAMITE ALEGACIONS FINCA OTERO PEDRAIO
RESOLUION ALCALCIA TRAMITE ALEGACIONS FINCA OTERO PEDRAIO
RESOLUCION ALCALDIA TRAMITE ALEGACIONS AVD MARIÑA
RESLOCUCION ALCALDIA TRAMITE ALEGACIONS FINCA CARRIS
selecc de musica
RESOLUCION DE ALEGACIONS TANATORIO
Devolución liquidación Plusvalías José Antonio Fernández Alonso e Eliseo Fernández
Alonso
D141020 COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS DE PLENO DE 23 DE
OUTUBRO DE 2014
Aprobación conta xustificativa pago a xustificar Pedro J. Fernández Manín I Festa do
Chicharrón
Recoñecemento a devolucion do ICIO por desestimento licencia JOSE LUIS
VAZQUEZ PEREZ
Devolución Xunta Galicia subv. non xustificada "Servizo seguridade concello". Expte.
122/2012.
Devolución Xunta Galicia subv. non xustificada "Servizo salvamento praias". Expte.
98/2012
Devolución Xunta Galicia subvención non xustificada "Atención sanitaria nas praias".
Exp. 101/2012
Devolución Xunta subvención non xustificada "Servizo mantemento e limpeza".
Expte. 108/2012
Devolución Xunta subvención non xustificada "Servizo xardinería". Expte. 121/2012
licenz terraza
anticipo de caixa fixa

DECRETO

NOME
DECRETO
2014-0832
DECRETO
2014-0831
DECRETO
2014-0830
DECRETO
2014-0829
DECRETO
2014-0828
DECRETO
2014-0827
DECRETO
2014-0826
DECRETO
2014-0825
DECRETO
2014-0824
DECRETO
2014-0823
DECRETO
2014-0822
DECRETO
2014-0821
DECRETO
2014-0820
DECRETO
2014-0819
DECRETO
2014-0818
DECRETO
2014-0817
DECRETO
2014-0816
DECRETO
2014-0815
DECRETO

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

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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Por maioría absoluta dos trece señores/as concelleiros/as asistentes acórdase prestar
aprobación aos borradores das actas das sesións anteriores, ordinaria de data 25 de
setembro de 2014, en todos os seus extremos e nos seus propios termos, engandido a
correccion transcrita anteriormente, e extraordinaria de data 15 de outubro de 2014,
en todos os seus extremos e nos seus propios termmos.-
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Resolución alcaldia aprobación conta xustificativa XI festa do berberecho
RESOLUCION ALCALDIA PRESENTACION ALEGACIONS FINCA AVD
VIVEIRO
RESOLUCION ALCALDIA PRESENTACION ALEGACIONS FINCA AVD
VIVEIRO
Solicitud Salón de Actos CENIMA
lista de admitidos e tribunal musicos
D141015 DENUNCIA URBANISTICA
Compensación débedas José R. Rubal Couto.
Aprobación e ordenación pago publicación edicto en B.O.P. padrón IAE 2014.

Compensación débedas María Celia Sixto Otero
141014 APROBACION PADRON IAE 2014
aprobación fras. nº 37/2014
Aprobación e ordenación pago facturas varias
Compensación débedas Francisco J. Alonso Martínez
Aprobación conta xustificativa José Angel Paleo Soto. Gastos Festas Carme 2014.
Solicitud Salón de Actos CENIMA
Solicitud Salón de Actos CENIMA
prop de adxudicacion
PRORROGA CONTRATO POR 12 MESES ORIENTADOR LABORAL MARIA
SALOME RODRIGUEZ VARELA
Resolución Alcaldía de 08/10/2014, Exención antigüidade Francisco Jesús Fernández
Leis, matrícula PO-2271- T.
Resolución Alcaldía de 08/10/2014, Exención minusvalía Avencio García Pedreira,
matrícula 1399 HZC.
RESOLUCION ALCALDIA TRAMITE ALEGACIONS FINCA CONCELLO DE
SARRIA
RESOLUCION ALCALDIA TRAMITE ALEGACIONS FINCA PEIZAS
Devolucion ICIO e taxa licenza urbanística remodelación cuberta Estrada Rapadoira
Llas, 7 . Consuelo Aba Martínez.
Resolución Alcaldía de 08/10/2014, Exención minusvalía José Ángel Otero
Rodríguez, matrícula LU-4471- W.
RESOLUCION ALCALDIA CAMBIO TITULAR TAXAS LIXO E DEPURACION
UXIO NOVO NEIRA 5 2ºC
Resolución Alcaldía de 09/10/2014, Exención minusvalía José Ramón García Yáñez,
matrícula LU-0351- V.
Aprobación e ordenación pago sentenza Xul. Conten-Advo. responsabilidade
patrimonial Alberto Edrosa Lomban.
TELEFONOS SETEMBRO MOVISTAR
FRAS. SOLRED SEPTIEMBRE
Resolución Alcaldía de 13/10/2014, Exención antigüidade José Rodríguez Veiga,
matrícula LU-1469- K.
Ordenación pago facturas E.ON Comercializadora de Ùltimo Recurso, S.L.

__________________________________________________________________________________________________________
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Compensación débedas José Castro Martínez.

Cod. Validación : T36Z5N3X7GZM27J9Y7KN2RGRC | Corrección : http://concellodefoz.sedelectronica.es/ n Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico |Páxina 3 a 28

11:14
20/10/2014
11:12
20/10/2014
11:12
20/10/2014
11:11
20/10/2014
10:58
16/10/2014
11:20
16/10/2014
9:38
15/10/2014
11:14
15/10/2014
11:14
14/10/2014
17:52
14/10/2014
17:52
14/10/2014
14:16
14/10/2014
13:03
14/10/2014
13:02
14/10/2014
13:02
14/10/2014
13:02
14/10/2014
9:33
14/10/2014
9:32
13/10/2014
11:40
13/10/2014
11:40
13/10/2014
11:40
13/10/2014
11:39
13/10/2014
11:39
13/10/2014
11:39
13/10/2014
11:39
13/10/2014
11:39
13/10/2014
11:39
13/10/2014
11:38
13/10/2014
11:38
13/10/2014
11:37
13/10/2014
11:37
13/10/2014
11:37
07/10/2014

DECRETO

2014-0814
DECRETO
2014-0813
DECRETO
2014-0812
DECRETO
2014-0811
DECRETO
2014-0810
DECRETO
2014-0809
DECRETO
2014-0808
DECRETO
2014-0807
DECRETO
2014-0806
DECRETO
2014-0805
DECRETO
2014-0804
DECRETO
2014-0803
DECRETO
2014-0802
DECRETO
2014-0801
DECRETO
2014-0800
DECRETO
2014-0799
DECRETO
2014-0798
DECRETO
2014-0797
DECRETO
2014-0796
DECRETO
2014-0795
DECRETO
2014-0794
DECRETO
2014-0793
DECRETO
2014-0792
DECRETO
2014-0791
DECRETO
2014-0790
DECRETO
2014-0789
DECRETO
2014-0788
DECRETO
2014-0787
DECRETO
2014-0786
DECRETO
2014-0785
DECRETO
2014-0784
DECRETO
2014-0783
DECRETO
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Aprobación e ordenación pago facturas Secretaría Estado de Telecomunicaciones
D141007CONVOCATORIA PLENO EXT.
Resolución Alcaldía de 06/10/2014, Exención antigüidade Diego García López,
matrícula O -7500-AN.
AUTORIZACION FESTAS DO PILAR 2014
Ordenación pago anuncio en B.O.P. aprobación e expos. publica padróns fiscais
EXPDTE. 26/2014 DE XERACION DE CREDITO. ANUALIDADE 2014.
ORIENTADOR LABORAL
RESOLUCION ALCADIA TARAMITE ALEGACIONS FINCA BOUZABOA
Aprobación padróns axuda fogar xullo-agosto

RESOLUCION ALCALDIA TRAMITE ALEGACIONS FINCA FAZOURO
Aprobación e ordenación pago anuncio B.O.P. edicto selección persoal escola música.
Ordenación pagos relación nº 30. Megabyte Foz, S.L. e Limpezas Gala, S.L.
DECRETO AUTORIZACION FESTAS SAN ACISCLO 2014
aprob bases escola de musica
DECRETO de aprobación da renovación anual da RISGA 2014/2015 de D. VICTOR
MUÑIZ GARCÍA
nomina SETEMBRO 2014
RESOLUCION ALCALDIA ARQUIVO ACTUACIONS RESIDUOS SOLIDO,
RUA PACO MAAÑON VEHICULO RETIRADO
RESOLUCION ALCALDIA CAMBIO TITULAR TAXA LIXO COSTA DO
CASTRO 5 1ºE
adxudi contra curso de socorr
RESOLUCION ALCALDIA TRAMITE ALEGACIONS FINCA MAL ESTADO
Resolución Alcaldía de 25/09/2014, Devolución IVTM José Bayón González,
matrícula LU-5937- S.
Resolución Alcaldía de 25/09/2014, Exención minusvalía José Manuel Rodríguez
Revaldería, matrícula 7572 HRL.
Autorización e pago gastos publicación BOP bases convocatoria pública provisión
interino interventor Concello de Foz
SELECC CURSO DE SOC
RESOLUCION ORDE EXECUCION FINCA FOLLAL NOIS
RESOLUCION TRAMITE ALEGACIONS FINCA EN CADIN NOIS
Resolución Alcaldía de 25/09/2014, Exención minusvalía Daniel Irimia Muiña,
matrícula 3929 HXL.
Resolución Alcaldía de 25/09/2014, Exención minusvalía María Lucía Labrada
Moreda, matrícula 0257 HYY.
Resolución Alcaldía de 25/09/2014, Exención minusvalía Ramón Teijeira Piñeiroa,
matrícula M -2611-UB.
Resolución Alcaldía de 25/09/2014, Exención minusvalía María Luzdivina Vidal
Iglesia, matrícula LU-4808- S.
bases e convocat foz
Fras. aprobadas pro resolución de alcaldía. Relación nº 30/2014

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

Pago asignación grupos políticos decembro 2013 a agosto 2014
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13:06
07/10/2014
13:06
07/10/2014
13:04
06/10/2014
12:23
03/10/2014
17:31
03/10/2014
17:31
03/10/2014
17:30
02/10/2014
12:32
02/10/2014
12:31
02/10/2014
11:20
02/10/2014
11:20
01/10/2014
11:07
01/10/2014
11:06
01/10/2014
11:06
29/09/2014
13:45
29/09/2014
11:57
29/09/2014
11:55
29/09/2014
11:54
29/09/2014
11:54
26/09/2014
10:42
26/09/2014
10:41
25/09/2014
14:42
25/09/2014
12:45
25/09/2014
12:23
25/09/2014
12:22
25/09/2014
12:21
25/09/2014
12:21
25/09/2014
12:20
25/09/2014
11:03
25/09/2014
9:46
25/09/2014
9:46
24/09/2014
12:41
24/09/2014
12:40

DECRETO

2014-0782
DECRETO
2014-0781
DECRETO
2014-0780
DECRETO
2014-0779
DECRETO
2014-0778
DECRETO
2014-0777
DECRETO
2014-0776
DECRETO
2014-0775
DECRETO
2014-0774
DECRETO
2014-0773
DECRETO
2014-0772
DECRETO
2014-0771
DECRETO
2014-0770
DECRETO
2014-0769
DECRETO
2014-0768
DECRETO
2014-0767
DECRETO
2014-0766
DECRETO
2014-0765
DECRETO
2014-0764
DECRETO
2014-0763
DECRETO
2014-0762
DECRETO
2014-0761
DECRETO
2014-0760
DECRETO
2014-0759
DECRETO
2014-0758
DECRETO
2014-0757
DECRETO
2014-0756
DECRETO
2014-0755
DECRETO
2014-0754
DECRETO
2014-0753
DECRETO
2014-0752
DECRETO
2014-0751
DECRETO
2014-0750
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RESOLUCION ORDE EXECUCION FINCA CERVANTES
RESOLUCION ALCALDIA ORDE EXECUCION FINCA ANIDO NOIS
RESOLUCION ALCALDIA ORDE EXECUCION FINCA A RUA VILARONTE
recla resp patrimonial
Resolución Alcaldía de 23/09/2014, Exención antigüidade Guillermo Gil Villar,
matrícula LU-8480- S.
Resolución Alcaldía de 23/09/2014, Exención antigüidade Rocío Ruiz Méndez,
matrícula AB-4463- H.
RESOLUCION CONCESION LICENZA TENENCIA ANIMAIS PERIGOSOS
JOSE PEDRO PENA BLANCO
Decreto/Proposta de Renovación anual da RISGA de D. FRANCISCO PEREZ CAO

RESOLUCION CAMBIO TITULAR TAXA LIXO ILLA NOVA 18 5ºD
Resolución Alcaldía de 23/09/2014, Exención antigüidade Crisanto Neira Cruz,
matrícula MA-9366- Y.
Resolución Alcaldía de 23/09/2014, Exención antigüidade Eladio Basanta Fanego,
matrícula LU-3012- J.
APROBACION ASISTENCIA A SESIÓN DE PLENO, XGL E COMISIONS
XANEIRO-XUÑO 2014
CONVOCAT PLENO

3.- MODIFIACIÓN DOS ESTATUTOS, ADAPTACIÓN Á LEI 27/2013, DA MANCOMUNIDADE
DE CONCELLOS DA MARIÑA LUGUESA.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión

informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria
celebrada o día 23 de outubro de 2014, que no seu literal indica:
“ Dáse conta do escrito presentado neste Concello en data 26/09/2014 (R.E. núm. 4608) pola
Mancomunidade de Concellos da Mariña Luguesa, relativo á modificación do Estatutos,
adaptación á Lei 27/2013.O señor ALCALDE explica que se aproba coma tódolos anos a adaptación á Lei, e pasa a ler
as mesmas e di que no artigo 4º donde pon “…fins e obxecto da Mancomunidade…”,
desaparece o pungo g).Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do sentido do
voto, pola presidencia sométese a Modificación dos Estatutos, adaptación á Lei 27/2013, da
Mancomunidade de Concellos da Mariña Luguesa a votación ordinaria, co resultado seguinte:
-Votos a favor: PP (3); UNIFOZ (1); CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, XAIME
CANCIO RODRÍGUEZ (1).- Votos en contra: NINGÚN.-Abstencións: MIXTO-BNG (1); CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS: RAMÓN
SIXTO LEGASPI, ANA I. VILLARINO ALONSO, ENRIQUE COTARELO GARCÍA , JOSÉ M.
CASABELLA OTERO (4).-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS, ADAPTACIÓN Á LEI 27/2013, DA
__________________________________________________________________________________________________________
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RESOLUCION CAMBIO TITULAR LIXO SOUTONOVO 3
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24/09/2014
12:39
24/09/2014
12:25
24/09/2014
12:25
24/09/2014
12:25
23/09/2014
13:24
23/09/2014
13:24
23/09/2014
11:26
23/09/2014
11:25
23/09/2014
11:24
23/09/2014
11:24
23/09/2014
11:24
23/09/2014
10:22
22/09/2014
11:32
22/09/2014
11:31

DECRETO

DECRETO
2014-0749
DECRETO
2014-0748
DECRETO
2014-0747
DECRETO
2014-0746
DECRETO
2014-0745
DECRETO
2014-0744
DECRETO
2014-0743
DECRETO
2014-0742
DECRETO
2014-0741
DECRETO
2014-0740
DECRETO
2014-0739
DECRETO
2014-0738
DECRETO
2014-0737
DECRETO
2014-0736
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MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA MARIÑA LUGUESA”.-

O señor ALCALDE dí que simplemente é un cambio.Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: PP (5); UNIFOZ (2);

-

Votos en contra: NINGÚN.-

-

Abstencións: MIXTO-BNG (1).-

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/10/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

Dáse conta do ditame emitido pola comisión
informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria
celebrada o día 23 de outubro de 2014, que no seu literal indica:
“ Dáse conta da proposta de Alcaldía de data 20 de outubro de 2014, cuio teor literal di:
“ PROPOSTA DE ALCALDÍA
PROPOSTA DE APROBACIÓN DA ADHESIÓN O PUNTO XERAL DE ENTRADA DE
FACTURAS ELECTRÓNICAS DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de Asuntos Pleno, a
aprobación da adhesión o punto xeral de entrada de facturas da Administración xeral do
estado, marcando as pautas oportunas para que sexa dito órgano colegiado quen adopte unha
proposta concreta que se levará a debate e resolución do Concello en Pleno.Tendo en conta ademais os seguintes fundamentos xurídicos:
-

O apartado segundo letra f) do artigo 22 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local, que establece que corresponde o Pleno a aprobación das formas
de xestión dos servizos.
Os artigo 28 do Texto Refundido de Disposicións Legais Vixentes en materia de Réxime
Local, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 781/1986 de 18 de abril.
O artigo 47 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Os artigos 30 e ss do Decreto de 17 de xuño de 1955 que aproba o Regulamento de
servizos das Corporacións Locais.
A Lei 25/2013, de 27 decembro de impulso da factura electrónica e creación do rexistro
contable de facturas no Sector Público.

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

DECRETO

4.- ADHESIÓN FACTURA ELECTRÓNICA.-

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
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CONCELLEIROS MEMBROS NON
ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO LEGASPI; ANA I. VILLARINO ALONSO; ENRIQUE
COTARELO GARCÍA; JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO (4); CONCELLEIRO
MEMBRO NON ADSCRITO: XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (1).-

7

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

-

PRIMEIRO.- Aprobar a adhesión o punto xeral de entrada de facturas da Administración

xeral do estado, para dar cumprimento a obrigatoriedade de facturar electronicamente a
partir do 1 de xaneiro de 2015 imposta pola Lei 25/2013, de impulso da factura
electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.-

-

SEGUNDO.- Facultar o Alcalde para a firma de tódolos documentos que deriven de dito

trámite de adhesión e calquera outro que derive de implantación da factura electrónica e
da creación do rexistro contable de facturas que recolle a Lei A Lei 25/2013, de impulso da
factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público”.-

Debatido suficientemente, pola presidencia sométese a Proposta de Alcaldía anteriormente
transcrita a votación ordinaria, co resultado seguinte:

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DE ADHESIÓN FACTURA ELECTRÓNICA “.-

Intervén o señor ALCALDE e di que se trata dunha adaptación obrigatoria e necesaria
para o pago.A Portavoz do grupo municipal UNIFOZ, manifesta que eles están a favor.O Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, di que está a favor e que espera que coas
novas tecnoloxías se axilice o pago aos provedores.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 polo señor presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/10/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

5.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA.-

Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de
Pleno, acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de outubro de 2014, que no
seu literal indica:
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

DECRETO

-Votos a favor: PP (3); CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, XAIME CANCIO
RODRÍGUEZ (1).-Votos en contra: NINGÚN.-Abstencións: UNIFOZ (1); MIXTO-BNG (1); CONCELLEIROS MEMBROS NON
ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO LEGASPI, ANA I. VILLARINO ALONSO, ENRIQUE
COTARELO GARCÍA, JOSÉ M. CASABELLA OTERO (4).-

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

O Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, pregunta se ten custe algún.-
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O señor ALCALDE explica que é para as facturas de máis de 5.000 euros, e para levar así un
maior control das mesmas.-
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“ MOCIÓN CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA

O feito de que ano tras ano as administracións non sexan capaces de frear a violencia contra
as mulleres e de crear conciencia na sociedade para facer efectiva a prevención e/ou a
resposta inmediata, indigna amplos sectores da cidadanía que constatan inexistencia de
medidas reais que cheguen a todos os ámbitos da vida e que sirvan, dunha vez por todas, para
demostrar que o compromiso coa loita contra o machismo é unha prioridade política absoluta.
É responsabilidade do conxunto da cidadanía e, en particular, das persoas con
responsabilidades políticas, garantir o cumprimento das leis orgánica e galega, protexer as
vítimas da violencia machista e as/aos menores ao seu cargo, exixir que os medios de
comunicación non contribúan a crear e manter prexuízos sexistas, traballar para que a
comunidade educativa eduque verdadeiramente en igualdade e denunciar todas e cada unha
das agresións que as mulleres sofren no día a día.
Co obxectivo de exercer este compromiso día a día, no marco da celebración todos os días dos
contidos que só parecen existir arredor da data do 25 de novembro, Día Internacional contra a
Violencia contra as Mulleres, a Corporación municipal
ACORDA:
1. Trasladarlle á Xunta de Galiza o urxente desenvolvemento lexislativo do artigo 39 da Lei
galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, de xeito que se
recolla, como mínimo:
- A regulación das axudas periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero co
obxectivo de estabelecer baremos de renda non inferiores aos que se recollían nas
convocatorias dos anos 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 e eliminando a incompatibilidade do
cobro desta axuda no caso de se beneficiar con anterioridade das medidas recollidas neste
artigo.
-A garantía de que o prazo de presentación de solicitudes desta axuda está aberto durante todo
o ano.
- A fixación dun prazo máximo de 30 días para a resolución e o pagamento efectivo das axudas
desde o momento da súa solicitude.

DECRETO

Para alén desta consideración, levan causado un forte escándalo social as declaracións
humillantes e vexatorias para as mulleres que diferentes cargos institucionais realizan de
maneira impune, contribuíndo a crear un clima de indefensión e de inseguranza que nada
axuda a crear a conciencia necesaria de que a violencia machista só pode merecer a tolerancia
cero desde institucións e organizacións políticas.

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

A violencia machista é unha realidade que golpea día tras día as mulleres deste país. O 24 de
marzo deste mesmo ano a Secretaría xeral de Igualdade facía público o Informe anual de
seguimento da lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da
violencia de xénero, que deixaba uns datos demoledores e que recollía as medidas
implementadas pola Xunta de Galiza, que esta xulga oportunas cando todos os indicadores
sinalan que son claramente insuficientes. Para as mulleres e as organizacións que loitamos
contra a violencia machista, é un feito incontestábel que non podemos continuar a contar o
número de mulleres asasinadas e os numerosos casos de agresións físicas e psicolóxicas sen
tomar medidas urxentes que impliquen o conxunto da cidadanía e trasladen ás mulleres un
verdadeiro apoio e a garantía de se respectar o seu dereito a vivir unha vida digna sen
violencia.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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- A ampliación da duración das axudas a 18 meses prorrogábeis até 24 meses segundo a
situación da vítima.
2. Apoiar o asociacionismo que traballa no combate contra a violencia de xénero e
desenvolver, en colaboración co tecido social, unha campaña urxente de concienciación sobre
a responsabilidade social e a necesidade de illar os agresores.
3. Elaborar un plan de formación especial para o persoal que traballa con mulleres vítimas de
violencia de xénero.

6. Deseñar un plan de sensibilización permanente contra a violencia machista que englobe ao
conxunto da sociedade”.-

Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do sentido do
voto, pola presidencia sometese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
-Votos a favor: MIXTO-BNG (1); UNIFOZ (1); CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO,
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (1); CONCELLERIOS MEMBROS NOS ADSCRITOS: RAMÓN
SIXTO LEGASPI, ANA I. VILLARINO ALONSO, ENRIQUE COTARELO GARCÍA, JOSÉ M.
CASABELLA OTERO (4).-Votos en contra: NINGÚN.-Abstencións: PP (3).-

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 VIOLENCIA
MACHISTA”.-

O Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG pasa a dar lectura da súa Moción.Intervén a Portavoz do grupo municipal UNIFOZ e di que eles están a favor porque se
condena calquera tipo de violencia e se da publicidade para que as persoas que sofren
maltrato non calen.Intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e di que eles
están a favor da Moción.Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e manifesta
que él tamén está a favor da Moción.Intervén o señor ALCALDE, e di que eles vanse abster, ainda que están a favor da loita,
pero non queren que se saque rendemento político disto. Todas as Administracións
están traballando neste eido e o orzamento adicado a esta materia é o mesmo. A Xunta é
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

DECRETO

O Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, pasa a dar lectura da súa Mociòn.-

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

5. Ser exemplares na loita contra a violencia cotiá e os micromachismos e, por tanto,
rexeitando e exixindo responsabilidades políticas a aquelas persoas con cargos institucionais
que fixeren declaracións machistas.
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4. Exixir o cumprimento da normativa en publicidade sexista, chegando a romper patrocinios
con aqueles medios que o incumpriren.
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pionera en posibilitar axudas ás mulleres que sofren violencia de xénero e na toma de
medidas, Observatorio Galego de Violencia de Xénero, o Consello da muller, etc.A continuación intervén o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, e di que desde o
BNG non van facer unha disputa, pero que non entenden porque non poñen en marcha
medidas cun orzamento indicado para as mesmas.Intervén o señor ALCALDE e di que se está a politizar esta materia.-

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

Votos a favor: MIXTO-BNG (1); UNIFOZ (2); CONCELLEIROS MEMBROS NON

-

Votos en contra: NINGÚN.-

-

Abstencións: PP (5).-

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/10/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

6.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG RELATIVA Á DECLARACIÓN DE
MUNICIPIO OPOSTO Á APLICACIÓN DO TRATADO TRASATLÁNTICO DE COMERCIO E
INVESTIMENTO.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos

Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de outubro
de 2014, que no seu literal indica:
“ Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal
MIXTO-BNG, co tenor seguinte:
“ MOCIÓN RELATIVA Á DECLARACIÓN DE MUNICIPIO OPOSTO Á APLICACIÓN DO
TRATADO TRANSATLÁNTICO DE COMERCIO E INVESTIMENTO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Unión Europea (UE) e os Estados Unidos de América (EEUU) están negociando, de costas á
cidadanía e ás persoas e institucións que a representan (parlamentos nacionais, estatais e
europeo) un amplo acordo de liberalización de comercio e investimentos, que representa un
serio perigo para a democracia e a debida protección dos dereitos sociais, laborais, ambientais
e de saúde, antepondo o interese comercial de investidores e empresas transnacionais (ETN) ao
interese xeral. O tratado estase a negociar de xeito secreto e, na actualidade, carecemos de
documentos oficiais (máis alá de filtracións) sobre o contido total das negociacións.
O TTIP, ao perseguir a liberalización total dos servizos públicos e a apertura de prestación
destes ás ETN, así como ás compras e licitacións de bens e servizos das Administracións
Públicas, pon en perigo todos os servizos públicos e as compras públicas, en todos os niveis de

DECRETO

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

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO LEGASPI; ANA I. VILLARINO ALONSO; ENRIQUE
COTARELO GARCÍA; JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO (4); CONCELLEIRO
MEMBRO NON ADSCRITO: XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (1).-
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Intervén novamente o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, e di que se está a facer
política facendo proposicións políticas.-
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Por iso as administracións locais, tanto por seren afectadas directas ao ser as canles
axeitadas para promover os servizos públicos e a industria e emprego locais, como por
promover na colectividade local o debate público e democrático sobre o que está
verdadeiramente en xogo tras este Acordo, deben pronunciarse sobre o seu rexeitamento.
Por todo iso propoñemos a seguinte

1. Declarar este concello como Municipio insubmiso e libre do TTIP, defendendo os servizos
públicos básicos para a solidariedade e redistribución social.
2. Solicitar do Ministerio de Administracións Públicas o seu apoio a todas as iniciativas
dirixidas a manter o carácter público dos servizos básicos.
3. Instar ao Ministerio de Economía a que solicite que se faga pública toda a documentación en
relación ao tratado, con base no Regulamento 1049/2001 da Unión Europea.
4. Solicitar do Ministerio de Economía a suspensión das negociacións do TTIP”.O Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, pasa a dar lectura da súa Mociòn e da unha
pequena explicación, na que deixa constancia de máis libre comercio e menos control Estatal,
polo tanto non se tería en conta a maioría da poboación representada polos Parlamentos que
deberían de levar a cabo este control. Queren que o Concello sexa insumiso á Declaración.Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do sentido do
voto, pola presidencia sométese sométese a proposta contida na Moción anteriormente
transcrita a votación ordinaria, co resultado seguinte:
-Votos a favor: MIXTO-BNG (1); UNIFOZ (1); CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO,
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (1).-Votos en contra: NINGÚN.-Abstencións: PP (3); CONCELLERIOS MEMBROS NON ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO
LEGASPI; ANA I. VILLARINO ALONSO; ENRIQUE COTARELO GARCÍA; JOSÉ M.
CASABELLA OTERO (4).-

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

DECRETO

MOCIÓN

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

Deste xeito, as leis do comercio priman sobre calquera outra consideración social e ignoran
calquera lexislación, continental, estatal, nacional, rexional ou local. As comunidades locais
atópanse dominadas por axustes estruturais restritivos debidos aos acordos e ás políticas de
libre comercio e de protección do investidor. Esta lóxica desmantela os servizos públicos e
suprime a liberdade dos poderes locais para fornecer os servizos públicos e satisfacer as
necesidades sociais das súas poboacións, atendendo a políticas e plans de desenvolvemento
industrial e de fomento da industria e emprego locais. Ao mesmo tempo, promove instrumentos
non democráticos que garantan os beneficios económicos das empresas transnacionais, o que
supón unha cesión da soberanía aos poderes económicos.
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poder, e compromete a habilidade dos/as representantes elixidos/as para administraren
libremente as súas comunidades locais e promocionaren a industria, emprego e iniciativas
locais.
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DECLARACIÓN DE MUNICIPIO OPOSTO Á APLICACIÓN DO TRATADO TRASANTLÁNTICO
DE COMERCIO E INVESTIMENTO”.-

O señor ALCALDE pide á Secretaria municipal que lea o ditame da Comisión
Informativa, e a Secretaria pasa a dar lectura do mesmo.-

A continuación intervén a Portavoz do grupo municipal UNIFOZ, e di que están a favor
da Moción, aínda que está todo no aire porque non hai documentación oficial.-

Intervén a continuación o señor ALCALDE, e manifesta que o Tratado é un
instrumento para facilitar o comercio entre ambas economías, polo que sendo unha das
primeiras economías do mundo, abriría unha fronteira comercial entre estas dúas
economías separadas polo Atlántico, que está a ser negociado pola Unión Europea, polo
que non é ningunha privatización.A continuación intervén o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, e di que unha das
medidas que se está a negociar é que unha empresa pode denunciar ante un Tribunal a
un Estado pola defensa dun determinado servizo público esencial. Por encima Estados
Unidos é un dos máis proteccionistas cos seus produtos, o que queren é meter os
transxénicos en Europa que están prohíbidos. Tratados de libre comercio como o que
ten Estados Unidos, Canadá e México, sairon beneficiadas as grandes empresas.Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: MIXTO-BNG (1); UNIFOZ (2); CONCELLEIROS MEMBROS NON
ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO LEGASPI; ANA I. VILLARINO ALONSO; ENRIQUE
COTARELO GARCÍA; JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO (4); CONCELLEIRO
MEMBRO NON ADSCRITO: XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (1).-

-

Votos en contra: PP (5).-

-

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 23/10/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

7.- MOCIÓN CONCELLEIRO MEMBRO NO ADSCRITO, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,
RELATIVA AO ALUMEADO PÚBLICO.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión

DECRETO

Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e manifesta
que él tamén está a favor da Moción.-

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

Intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e di que eles
están a favor da Moción.-
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Intervén o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, e pasa a dar lectura e explicación
da súa Moción, e di que se trata dunha privatización dos servizos públicos en Europa, ao
igual que está a pasar en Estados Unidos, polo que o BNG non quere que se acabe con
este tipo de servizos públicos e que o Concello se opoña.-
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informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria
celebrada o día 23 de outubro de 2014, que no seu literal indica:
“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro membro non adscrito,
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte:
“ Jaime Cancio Rodríguez, como concelleiro na Corporación Municipal que Vostede preside.

A única medida adoptada por este E.G. foia a de apagar luces, e converter unha parte das
instalacións inútiles e sen funcionar e o que é peor deteriorar a imaxe nocturna de Foz.

Que o alumeando público axuda a combater o preocupante aumento de inseguridade cidadá,
no que respecta a roubos e asaltos domiciliarios.
Por todo o exposto mediante o seguinte MOCIÓN URXENTE, a Corporación Municipal insta
ao EQUIPO DE GOBERNO a que tome as -seguintes medidas:
-Proceda ao acendido do ALUMEADO PÚBLICO que está desconectado en estes momentos.
-Realización de un plan especifico de mantemento de forma especial no que se refire a
seguridade.
-Tomar medidas de aforro enerxético de forma inmediata, así como a regularización de
acendidos do alumeado”.O Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, pasa a dar lectura e
explicación da súa Moción, e di que hai un abandono do pobo, o alumeado non funciona, pide
un Plan específico de seguridade, unha revisión do alumeado, etc.Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do sentido do
voto, pola presidencia sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
-Votos a favor: CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ
(1); UNIFOZ (1); MIXTO-BNG (1); CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS: RAMÓN
SIXTO LEGASPI; ANA I. VILLARINO ALONSO; ENRIQUE COTARELO GARCÍA; JOSÉ M.
CASABELLA OTERO (4).-Votos en contra: NINGÚN.-Abstencións: PP (3).-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

DECRETO

Que ao longo de todo este tempo, estase vendo como o horario do acendido e pagado da
alumeado público, está desaxustado, e frecuente ver o alumeado acendido sendo de día.
Que o deterioro das instalacións de alumeado é algo fácil de comprobar, e co conseguinte
prexuízo de seguridade das persoas e imaxe das instalacións.

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

Que pasados xa máis de tres anos, este E.G. non puxo practicamente nin unha sola medida
para mellorar o servizo e facer aforro enerxético, o que quere dicir que nin lle fan caso aos
estudios que eles mesmos encargan.
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Que por parte do E.Goberno se encargou unha AUDITORIA ENERXETICA a dedo a unha
empresa privada que supuxo para o Concello un custo importante, mentres outros concellos se
integraron na proposta da deputación para a mesma finalidade a custo cero para o Concello.
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DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, XAIME CANCIO
RODRÍGUEZ, RELATIVA AO ALUMEADO PÚBLICO”.-

A continuación intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e
di que eles están a favor, pero que lamentan que non se adscribirán ao da Deputación.Intervén a continuación o señor ALCALDE, e di que se refire a nosoutros, será vostede
solo. Cando estiveron no Goberno puxeron luminarias por todo o pobo a discreción, sin
control, gastáronse no ano 2009 490.000 euros do Plan E para mellorar, e a auditoría di
que son necesarios novos investimentos para evitar o fraude, os roubos, etc.- A única
maneira de actuar é o aforro mediante o apagado de luminarias donde había 3
luminarias ou máis. A auditoría é un documento que tería que facer o Concello no seu
momento, e costou 8.000 euros, non 30.000 euros como dixo vostede na prensa. Hai
cousas que mellorar pero non hai crédito para as inversións. Substituiron as luminarias
en Cangas e Nois, quitaronse luminarias en leiras privadas que tiñan tres ou catro
luminarias, arranxáronse luminarias, etc.Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e dille ao
señor Alcalde que si vostede non sabe en qué se gastaron, terá que preguntar, como é na
Rúa Irmandiños, pero non traballaron nada, non sacaron contrato para o aforro con
outro tipo de luces, non hai mantemento, ás horas punta ten que funcionar o alumeado,
pero ao mellor noutras horas sería necesario o seu funcionamento. Non me dirá que se
puexeron luces para gañar votos, cando se fixeron usos indebidos por parte de
determinados veciños. A tecnoloxía led permite baixar a potencia e o aforro.Intervén novamente o señor ALCALDE, e di que hai un informe sobre posibles abusos de
amigos seus.Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

DECRETO

Intervén o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, e di que este grupo ten traido
moitas veces este tema da seguridade, como é as tapas das caixas de mantemento. O
Plan Enerxético non funciona, porque hai zonas que están todas encendidas e noutras
zonas coas mesmas características, unhas están encendidas e outras non. Apoia a
Moción pero queren que se poñan luces led porque se apagan nun tempo determinado.
Di que hai que buscar solucións neste sentido.-

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

Intervén a Portavoz do grupo municipal UNIFOZ, e di que están a favor porque teñen
constancia por parte dos veciños, que para apagar o alumeado non contaron con eles.-
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O Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, pasa a ler a Moción
despois de haber lido o ditame da Comisión Informativa, e manifesta que non hai
contrato, as instalacións están mal, o mantemento é malo, fixeron un estudio enerxético
pero non se adheriron ao Plan Enerxético da Deputación, a diferenza doutros países.
Piden un Plan Específico de mantemento integral de forma especial a seguridade e a
eficiencia enerxética. Vostede di que somos os que menos impostos pagamos, pero hai
subida das contribucións, que era para dous anos, e prorrogase o mesmo cos solares.-
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-

Votos a favor: CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO: XAIME CANCIO
RODRÍGUEZ (1); CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO
LEGASPI, ANA I.VILLARINO ALONSO, ENRIQUE COTARELO GARCÍA, JOSÉ
MANUEL CASABELLA OTERO; UNIFOZ (2); MIXTO-BNG (1).-

-

Votos en contra: PP (5).-

-

Abstencións: NINGUNHA.-

8.- MOCIÓN CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ,
RELATIVA AO INSTITUTO DA MULLER.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión

informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria
celebrada o día 23 de outubro de 2014, que no seu literal indica:

“ Xaime Cancio Rodríguez, como concelleiro na Corporación Municipal que Vostede preside.
Dacordo co previsto no Reglamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das
Entidades Locais, desexa someter a consideración do Pleno a seguinte Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Instituto da Muller creouse como Organismo Autónomo da Administración Central no ano
1983. Por aquel entonces, acabábamos de saír dunha dictadura na que as mulleres tiñan a
condición de seres legais e economicamente dependentes e onde a súa única misión era
ocuparse do fogar e da crianza dos fillos e fillas. É por elo, que a creación do Instituto da
Muller viuse como o inicio do camiño a igualdade entre mulleres e homes no noso país a par
que nos achega a Europa onde se nos decía que había que facer políticas de igualdade dende
organismos especializados que se ocuparan de elo e que, ademáis, implicaran ao Goberno e os
diferentes axentes sociais. Por este motivo, o Instituto da Muller convirteuse, dende o primeiro
momento, na “casa de todas”. Dende alí, e dende entón, traballouse da man das organizacións
fiministas e das mulleres. Foron elas as que loitaron para que existira e foron elas as
protagonistas dos tan necesarios cambios lexislativos que melloraron, e de qué maneira, a vida
de todas.
Desde a súa posta en marcha, o Instituto da Muller tivo entre as súas funcións básicas:




Promover as condicións que fixeron posible a igualdade entre homes e mulleres.
Impulsar a participación das mulleres na vida económica, política, social e cultural do
noso país.
Coordinar os traballos que deben desarrollar os diferentes Ministerios e de máis
organismos específicamente relacionados coa muller.

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

DECRETO

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro membro non adscrito,
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte:

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/10/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS, E
COA MODIFICACIÓN QUE INTRODUCE O GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG.-
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Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
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Parece que o Goberno non quere entender que en materia social, tratase de ampliar dereitos,
de intensificar esforzos, de aumentar garantías. Non de reducir e fragmentar os tan escasos
recursos existentes para evitar posibles reprimendas. En definitiva, o Goberno elixe non
enterarse de que se trata de sumar e non de restar, nin, por suposto, de enfrentar e dividir.
Por todo o exposto , presento para súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a
seguinte MOCIÓN:
-

Esixir ao Goberno que manteña o Instituto da Muller como organismo autónomo
especializado na Igualdade de Oportunidades entre homes e mulleres.

-

Esixir ao Goberno que modifique os obxetivos deste organismo devolvéndolle a capacidade
de acción que antes tiña centrada na igualdade entre homes e mulleres para, entre outras
cousas, coordinar as políticas de igualdade co resto de Ministerios e organismos públicos,
así como para facer o seguimento de toda a lexislación relativa a igualdade de
oportunidades de homes e mulleres.

-

Esixir ao Goberno o aumento da dotación presupostaria do Instituto da Muller co obxetivo
de que poda seguir ocupándose de temas tan prioritarios como son a erradicación da
violencia de xénero, o empleo, a educación no sexista, a trata de persoas con fines de
explotación sexual, etc.

-

Esixir ao Goberno que, dende o Instituto da Muller se siga apostando polo traballo
conxunto en colaboración coas autonomías e entes locais.

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

Pero isto non é todo. Cando o Goberno engade ao nome do Instituto da Muller o “e para a
Igualdade de Oportunidades” ten como única pretensión evitar que a Unión Europea lle chame
a atención por non cumplir co establecido en materia da non discriminación e igualdade de
trato. Coma sempre, o Goberno do Partido Popular opta por poñer parches en vez de tomar
decisións políticas que den resposta aos compromisos con Europa e, o que é máis importante,
ocuparse de que no noso país a igualdade de trato teña un organismo que se ocupe de ela para
que as discriminacións deixen de existir.

DECRETO

Pero esta dilatada e valiosa traxectoria non debeu parecerlle suficientemente importante e
necesaria o Goberno do noso país. O pasado día 16 de setembro, o Boletín Oficial do Estado
decretaba que o Instituto da Muller pasaba a chamarse “Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades” e que as funcións anteriormente mencionadas quedan diluidas
completamente, restándolle capacidade de acción fronte ao resto de organismos públicos e
sumalle ademáis a responsabilidade das políticas contra a discriminación de persoas por razón
de nacemento, sexo, orixen racial ou étnico, relixión ou ideoloxía, orientación ou identidade
sexual, idade, discapacidade ou calquera outra circunstancia persoal ou social. Deste xeito, o
Goberno decideu acabar co único organismo especializado en materia de igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes. Con esta decisión, unha vez máis, o Goberno do Sr.
Rajoy desatende, reduce e relega as mulleres, e as súas necesidades, ao rincón do olvido.
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Ao mesmo tempo, outra importante función que desarrollou foi o apoio, sobre todo a través de
convenios de colaboración, a creación de servizos de atención as mulleres con maiores
dificultades e o desarrollo de políticas de igualdade a nivel autonómico e local. Ademáis, o
Instituto da Muller colaborou, informou e seguío coa aplicación de leis tan importantes para a
vida das mulleres como é a Lei Integral contra a Violencia de Xénero, a Lei da Igualdade, a Lei
da Dependencia ou, como non, a Lei da Saúde Sexual e Reproductiva e da Interrupción
Voluntaria do Embarazo.
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-

Esixir ao Goberno que tramite a Lei Integral de Igualdade de trato e non discriminación co
fin de profundizar no valor da igualdade más alá do seu recoñecemento legal e garantice a
igualdade de trato e loita contra a discriminación”.-

O Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, pasa a dar lectura da súa
Moción.Intervén a Portavoz do Grupo Municipal UNIFOZ, e di que se constatou na prensa e na
televisión un caso de discriminación da muller.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

O señor ALCALDE pide á Secretaria municipal que lea o ditame da Comisión
Informativa, e ésta pasa a dar lectura do seu contido.Intervén a continuación o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO
RODRÍGUEZ, para dar lectura da súa Moción.Intervén a Portavoz do grupo municipal UNIFOZ, e manifesta que eles están a favor.A continuación intervén o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, e di que que se
vai abster. Di que desde a Secretaría da Igualdade da Xunta teríase que levar a cabo.Intervén a continuación o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e
manifesta que eles están a favor da Moción.Intervén novamente o señor ALCALDE, e di que esta Moción é a mesma que está a
presentar o PSOE noutros Concellos, e vostede dixo que nunca ía traer Mocións
xenéricas.
O Instituto da Muller sae reforzado con maís competencias, por iso van a votar en
contra.Intervén a continuación o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO
RODRÍGUEZ, e manifesta que asino eu, e ademais traio as que quero, vostede fai o que
quere Rajoy.Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

DECRETO

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, XAIME CANCIO
RODRÍGUEZ, RELATIVA AO INSTITUTO DA MULLER”.-

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

.

-Votos a favor: CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ
(1); UNIFOZ (1); MIXTO-BNG (1); CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS: RAMÓN
SIXTO LEGASPI; ANA I. VILLARINO ALONSO; ENRIQUE COTARELO GARCÍA; JOSÉ M.
CASABELLA OTERO (4).- Votos en contra: NINGÚN.Abstencións: PP (3).-
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Debatido suficientemente, pola presidencia sométese a proposta contida na Moción
anteriormente transcrita a votación ordinaria, co resultado seguinte:
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-

Votos a favor: UNIFOZ (2); CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS:
RAMÓN SIXTO LEGASPI; ANA I. VILLARINO ALONSO; ENRIQUE COTARELO
GARCÍA; JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO (4); CONCELLEIRO MEMBRO NON
ADSCRITO: XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (1).-

-

Votos en contra: PP (5).-

-

Abstencións: MIXTO-BNG (1).-

9.- MOCIÓN CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS, RAMÓN SIXTO LEGASPI,
PARA INSTAR AO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE A QUE INVIRTA OS FONDOS DAS
DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS DESTINADOS A OBRAS DE MEDIO AMBIENTE NO
NOSO CONCELLO.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa de

“ Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro membro non adscrito,
RAMÓN SIXTO LEGASPI, co tenor seguinte:
“ MOCIÓN PARA INSTAR AO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE A QUE INVIRTA OS
FONDOS DAS DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS DESTINADOS A OBRAS DE MEDIO
AMBIENTE NO NOSO CONCELLO

Os Concelleiros independentes Ramón Sixto Legaspi, Enrique Cotarelo García, Ana Isabel
Villarino Alonso e Manuel Casabella Otero presentamos en conxunto para o seu debate e
aprobación no Pleno do mes de Outubro a seguinte moción:
Os presupostos das distintas administracións van destinados por apartados ás distintas
partidas, aínda que entendemos que existen cousas máis urxentes que facer non debemos deixar
que o diñeiro destinado pola Unión Europea e Goberno Central en materia de Medio Ambiente
se invirta solo en outros Municipios e o Concello de Foz quede sen ningún presuposto tendo
necesidades coma os demais.
O noso Concello é un referente turístico en toda a Mariña, debemos seguir invertindo en obras
na nosa Costa para promover un turismo de calidade. A economía do noso Concello depende
moito do turismo que se achega nos meses estivais, sendo o sustento para moitas familias ao
longo de todo o ano. Por todo isto entendemos que seguen a ser necesarias máis inversións
para revalorizar o turismo do noso Municipio.
Así mesmo pasamos a mencionar tres obras importantes que están concebidas polo Ministerio
de Medio Ambiente e que existen xestións e terreos expropiados en algúns dos casos para as
mesmas:
-

Realizar a obra carril bici dende a Rapadoira a Llas tal e como estaba previsto polo
Servizo de Costas.

DECRETO

Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de
outubro de 2014, que no seu literal indica:

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/10/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

Cod. Validación : T36Z5N3X7GZM27J9Y7KN2RGRC | Corrección : http://concellodefoz.sedelectronica.es/ n Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico |Páxina 18 a 28

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

19

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

-

Realizar a obra para a unión de Peizás con Pampillosa mediante paseo marítimo,
cando a maiores esta actuación conta con terreos expropiados aos particulares para
este fin.
Realizar proxecto e obra para a unión dende a Igrexa de Cangas ata a Praia de
Areoura, obra estudada polo Servizo Provincial de Costas. Esta obra sacaría da
estrada a moitos veciños para acceder á Praia de Areoura, e aumentaría a seguridade
dos mesmos.

Instar ao Ministerio de Medio Ambiente e Dirección Xeral de Costas para que acometa as
obras citadas”.-

Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do sentido do
voto, pola presidencia sometese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
-Votos a favor: CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO LEGASPI;
ANA I. VILLARINO ALONSO; ENRIQUE COTARELO GARCÍA; JOSÉ M. CASABELLA
OTERO (4); UNIFOZ (1); MIXTO-BNG (1); CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO,
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (1).- Votos en contra: NINGÚN.-Abstencións: PP (3).-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, RAMÓN SIXTO
LEGASPI, PARA INSTAR AO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE QUE INVIRTA OS
FONDOS DAS DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS DESTINADOS A OBRAS DE MEDIO
AMBIENTE NO NOSO CONCELLO”.-

Pola Secretaria Municipal pásase a dar lectura, pedido polo señor Alcalde, do ditame da
Comisión Informativa.A continuación polo Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, dáse
lectura da Moción.Intervén a continuación a Portavoz do grupo municipal UNIFOZ, e manifesta que eles
están a favor da Moción porque observaron un total abandono das instalacións.Intervén o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, e di que están a favor, coa
salvedade dos paseos marítimos. Co gasto que supoñen de mantemento non se poden
manter.__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

DECRETO

O Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, pasa a dar lectura da súa
Moción.-

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

Por todo o anteriormente exposto, propoñemos ao Pleno do Concello de Foz a aprobación do
seguinte acordo:
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Insistimos dicindo que este diñeiro atópase nas partidas do Ministerio de Medio Ambiente e
solo se pode gastar en este tipo de obras, este Concello necesita xestión e movementos para
conseguir as inversións.
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O Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta que él
está a favor da Moción.Intervén o señor ALCALDE, e di que eles tamén están a favor no groso da Moción, e di
que sí se pagaron os danos producidos nos distintos Paseos. Fixeronse importantes
inversións nos distintos Paseos.-

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 polo señor presidente o acordo acadado, deste xeito:

ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada
na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de outubro de 2014, que no seu literal indica:
“ Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro membro non adscrito,
RAMÓN SIXTO LEGASPI, co tenor seguinte:
“ MOCIÓN PARA O TRÁMITE E SUBVENCIÓN DUNHA LIÑA DE TRANSPORTE DIRECTA A
LUGO, A CORUÑA E SANTIAGO PARA OS ESTUDANTES DO CONCELLO DE FOZ

Os Concelleiros independentes Ramón Sixto Legaspi, Enrique Cotarelo García, Ana Isabel
Villarino Alonso e Manuel Casabella Otero presentamos en conxunto para o seu debate e
aprobación no Pleno do mes de Outubro a seguinte moción:
O aumento de presión fiscal nas familias, a falta de ingresos en xeral, o desemprego, así coma
a baixada do orzamento do Ministerio de Educación para becas e axudas para o estudo, fai
unha barreira imposible de atravesar para moitos estudantes, que moitos deles se viron
obrigados a abandonar os seus estudos por falta de fondos. Tendo en conta que moitos destes
rapaces quedaron este curso sen beca, a numerosas familias con un fillo ou máis estudando
fora da localidade fáiselles moi dificil poder facer fronte aos gastos que isto supón.
Temos que incluír nestes gastos o transporte que estes rapaces utilizan para poder vir algún fin
de semana as súas casas, o cal lles suma unha cantidade económica importante.
Na nosa opinión, o Concello de Foz como administración pública máis cercana aos cidadáns
debe axudar a estes mozos e mozas que na actualidade están facendo un sobre esforzo para
poder seguir adiante cos seus estudos, realizando as xestións necesarias coa empresa
correspondente para a posta en marcha dunha liña de transporte directa para os estudantes
que se teñen que desprazar a Coruña, Santiago ou Lugo. Esta xestión podería realizarse
conxuntamente cos Concellos veciños que o desexen e que terían cabida na mesma liña, e deste
xeito sería moito viable poder levalo a cabo.

DECRETO

10.- MOCIÓN CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS, RAMÓN SIXTO LEGASPI,
PARA O TRÁMITE E SUBVENCIÓN DUNHA LIÑA DE TRANSPORTE DIRECTA A LUGO,
CORUÑA E SANTIAGO PARA OS ESTUDANTES DO CONCELLO DE FOZ.- Dáse conta do
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PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
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Intervén a continuación o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e
di que en Foz foi donde máis se invertiu, será por reparos, xa que o anterior Goberno
realizou unha serie de obras nos distintos Paseos Marítimos do Concello.-
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Así mesmo, e tendo en conta os motivos expostos, entendemos que o Concello debería habilitar
unha partida orzamentaria para subvencionar parte deste transporte a aqueles estudantes que
pertenzan a familias con escasos recursos económicos.
O veciño Concello de Viveiro fixo real este mesmo trámite facilitándolle e subvencionándolle a
tódolos estudantes empadroados nese mesmo Concello este transporte. Creemos que si o
Concello de Viveiro foi capaz de xestionar e facer realidade este trámite o Concello de Foz
tamén ten que ser capaz polo ben dos nosos rapaces e rapazas.

O Concello de Foz realizará as xestións necesarias coa empresa correspondente para a
posta en marcha dunha liña de transporte directa para os estudantes que se teñen que
desprazar a Lugo, A Coruña ou Santiago.

-

O Concello de Foz habilitará unha partida orzamentaria para subvencionar o
transporte dos estudantes que pertenzan a familias con escasos recursos económicos.

-

Dar traslado aos Concellos veciños por si quixeran sumarse a esta proposta”.-

Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do sentido do
voto, pola presidencia sometese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
-Votos a favor: CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO LEGASPI;
ANA I. VILLARINO ALONSO; ENRIQUE COTARELO GARCÍA; JOSÉ M. CASABELLA
OTERO (4); UNIFOZ (1); MIXTO-BNG (1); CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO,
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (1).- Votos en contra: NINGÚN.-Abstencións: PP (3).-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, RAMÓN SIXTO
LEGASPI, PARA O TRÁMITE E SUBVENCIÓN DUNHA LIÑA DE TRANSPORTE DIRECTA A
LUGO, CORUÑA E SANTIAGO PARA OS ESTUDANTES DO CONCELLO DE FOZ”.-

O señor ALCALDE pasa a dar a palabra á Secretaria Municipal para que lea o ditame da
Comisión Informativa.A continuación o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, da lectura
da Moción.Intervén a Portavoz do grupo municipal UNIFOZ, e di que eles están a favor.Intervén o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, e di que está a favor da Moción.__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

DECRETO

O Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, pasa a dar lectura da súa
Moción.-

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

-
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Por todo o anteriormente exposto propoñemos á Corporación Municipal deste Pleno a
aprobación dos seguintes acordos:
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Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di que él
tamén está a favor.A continuación intervén o señor ALCALDE, e manifesta que desde o Concello enténdese
instar ao Goberno, pero hai lagunas, non se sabe a viabilidade, os custes, o que se fai é
tramitar bonos coa Compañía Arriva.-

Intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e di que si se fai
en colaboración con outros Concellos sería máis fácil levalo a cabo.-

-

Votos a favor: CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO

-

Votos en contra: NINGÚN.-

-

Abstencións: PP (5).-

Consecuentemente, obtida a 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 23/10/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

11.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ SOBRE A SINALIZACIÓN DO POBO DE FOZ.-

Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa de Asuntos Preparatorios de
Pleno, acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de outubro de 2014, que no
seu literal indica:
“ A proposta do grupo municipal UNIFOZ, 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:
“ MOCION
Ana Mª López Campoamor, Mª Ángeles Veiga Varela en representación do grupo Municipal
UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e no seu nome a súa portavoz Ana Mª
López Campoamor.
Que dende a posta en marcha da A8, e a súa conexión coa nacional 642 para poder entrar en
Foz, presenta dificultades de sinalización.

DECRETO

LEGASPI, ANA I.VILLARINO ALONSO,E NRIQUE COTARELO GARCÍA, JOSÉ
MANUEL CASABELLA OTERO; CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO:
XAIME CANCIO RODRÍGUE; UNIFOZ (2); MIXTO-BNG (1).-

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

Debatido suficientemente o señor alcalde somete a transcrita Moción a votación
ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
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Non se sabe se son tres líneas ou se é só unha línea, polo que se podería valorar a
posibilidade de elaborar unha Ordenanza neste sentido, por renda ou posibilidade de
cada alumno.-
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Aínda que por petición dos veciños,e institucións se corrixiu algo, segue con dificultades co
conseguinte prexuízo para os veciños.
Por todo isto Unifoz , presenta ante a Corporación Municipal esta MOCIÓN, coa seguinte
proposta de acordo:
Que a corporación acorde instar ao Ministerio de Obras Públicas Transporte e Vivenda, para
que proceda a unha correcta sinalización do noso pobo, de forma particular na chamada
rotonda do Asador”.-

-Votos a favor: CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO LEGASPI;
ANA I. VILLARINO ALONSO; ENRIQUE COTARELO GARCÍA; JOSÉ M. CASABELLA
OTERO (4); UNIFOZ (1); MIXTO-BNG (1); CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO,
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (1).- Votos en contra: NINGÚN.-Abstencións: PP (3).-

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ PARA INSTAR AO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E VIVENDA PARA QUE PROCEDA A
UNHA CORRECTA SINALIZACIÓN DO NOSO POBO, DE FORMA PARTICULAR NA
CHAMADA ROTONDA DO ASADOR”.-

O señor ALCALDE pasa a dar a palabra á Secretaria Municipal para que lea o ditame da
Comisión Informativa.A continuación a Portavoz do grupo municipal UNIFOZ, da lectura da súa Moción.Intervén o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, e manifesta que está a favor da
Moción.Intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e di que eles
están a favor da Moción.Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di que él
tamén está a favor da Moción.Intervén a continuación o señor ALCALDE, e manifesta que eles tamén están a favor da
mesma, e di que Foz sí está identificado, salvo na rotonda do Asador.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 polo señor presidente o acordo acadado, deste xeito:
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

DECRETO

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
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Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do sentido do
voto, pola presidencia sometese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
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A Portavoz do Grupo Municipal UNIFOZ, pasa a dar lectura da súa Moción.-
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PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/10/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

12.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA APOIAR A COMERCIALIZACIÓN
DE PROXIMIDADE.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa de

“ A proposta do grupo municipal MIXTO-BNG, 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:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde o BNG sempre defendemos que se prestixien os nosos produtos primarios como de
calidade e que cumpren coas garantías de salubridade. Igualmente xulgamos que se debe
facilitar desde os poderes públicos a súa comercialización en circuítos curtos e de proximidade
para garantirlles o máximo beneficio aos e ás produtoras e que a actividade agrícola, a súa
transformación e comercialización sexa un elemento de produción de alimentos, de creación de
emprego e de dinamización económica.
Porén, este decreto, sen outras medidas que acompañen o desenvolvemento da venda de
proximidade e o apoio aos e ás produtoras non vai ter ese efecto dinamizador. De feito, é
evidente que non ten como obxectivo relanzar feiras e mercados nin serve para incorporar
novas persoas a esta actividade. O articulado do decreto non garante a produción nin fomenta
a dedicación de persoas a este tipo de actividade. Por iso, o BNG considera imprescindíbel
desenvolver iniciativas que incidan no apoio á comercialización de proximidade (feiras,
mercados periódicos de alimentos producidos no contorno tanto en cidades como vilas,
degustacións, etc), ás de venda na propia explotación ou on line, e que teñan como obxectivo a
promoción deste tipo de comercialización.
Por iso, o Grupo Municipal do BNG neste concello propón adoptar os seguintes
ACORDOS

1. Solicitar do Goberno Galego que, en diálogo co sector, aprobe unha serie de
actuacións específicas en diversos ámbitos para dinamizar a venda de proximidade,
garantir as mellores condicións de traballo para as persoas produtoras e conseguir
unha produción respectuosa co ambiente e a saúde. Entre estas cuestións, están
introducir alimentos producidos nas explotación galegas nos menús dos centros
públicos (escolares, hospitais, etc), facilitar base territorial ás persoas que a
demandaren para a produción de alimentos e estabelecer medidas de cotas á
seguridade social reducidas e adaptadas a este tipo de actividade produtiva, e o
mesmo en relación coa súa fiscalidade, Cómpre tamén estabelecer liñas de axuda
para que a introdución de elementos de identificación e a introdución de guías de

DECRETO

O pasado mes de setembro publicouse o Decreto 125/2014, do 4 de setembro, polo que se
regula a venda directa dos produtos primarios desde as explotacións á persoa consumidora
final. Este decreto entende por venda directa a que se realiza na casa, en mercados e feiras e
en tendas minoristas, que vendan directamente ao consumo final, agás os ovos e estabelece
unha serie de requisitos para poderen realizar esa venda.

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

“ MOCIÓN PARA APOIAR A COMERCIALIZACIÓN DE PROXIMIDADE
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Asuntos Preparatorios de Pleno, acadada na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de
outubro de 2014, que no seu literal indica:

25

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

boas prácticas non sexa un gasto engadido ás producións.
2. Solicitar do Goberno Galego que impulse unha marca de calidade que ampare e
identifique os produtos da horta galega, que acadaren os requirimentos de calidade
definidos en consenso co sector.
3. Solicitar do Goberno galego que se abra un diálogo constante co sector coa
participación de sindicatos, organizacións agrarias, asociacións de produtores/as,
produción ecolóxica, para impulsar medidas que partan do consenso e que realmente
dinamicen un sector vital para a economía galega”.-

-Votos a favor: CONCELLEIROS MEMBROS NON ADSCRITOS: RAMÓN SIXTO LEGASPI;
ANA I. VILLARINO ALONSO; ENRIQUE COTARELO GARCÍA; JOSÉ M. CASABELLA
OTERO (4); UNIFOZ (1); MIXTO-BNG (1).- Votos en contra: NINGÚN.-Abstencións: PP (3); CONCELLEIRO MEMBRO NON ADSCRITO, XAIME CANCIO
RODRÍGUEZ (1).-

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA APOIAR A
COMERCIALIZACIÓN DE PROXIMIDADE”.-

O señor ALCALDE pasa a dar a palabra á Secretaria Municipal para que lea o ditame da
Comisión Informativa.A continuación o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, da lectura da súa Moción,
e pide que se aproben actuacións para defender unha tradición do noso pobo.Intervén a Portavoz do grupo municipal UNIFOZ, e manifesta que están a favor da
Moción.Intervén o Concelleiro membro non adscrito, RAMÓN SIXTO LEGASPI, e di que eles
están a favor da Moción.Intervén o Concelleiro membro non adscrito, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, e di que él
tamén está a favor da Moción.Intervén a continuación o señor ALCALDE, e pide que se introduza nesta Moción instar
ao Goberno Galego a prol de porque só está traballando neste sentido. Trátase de
economía sumerxida, control de calidade e competencia desleal, etc., para que dentro da
legalidade coexistan co resto de comercios, existe unha marca galega “A NOSA HORTA”,
e mantense o diálogo con tódolos sectores afectados, e pide que se teña en conta esta
enmenda.-

__________________________________________________________________________________________________________
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DECRETO

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
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Tralo debate, no que non se producen intervencións, agás as de pronunciamento do sentido do
voto, pola presidencia sometese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
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O Portavoz do Grupo Municipal MIXTO-BNG, pasa a dar lectura da súa Moción.-
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Intervén novamente o Portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, e pide que no primeiro
punto que se introduza que o Goberno Gallego siga traballando a prol.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 polo señor presidente o acordo acadado, deste xeito:

Non houbo.14.- ROGOS E PREGUNTAS.-

GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ
Dona ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR

-Que se convoque a Comisión de Seguimento da Piscina.-Que non se aparque nos accesos aos Colexios-Que se solucionen os problemas das pasarelas.-

GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG
Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA

- Que se limpen, desinfecten e suxeiten os contenedores.-Que se revisen os paneis informativos para que non caian.-Que se desatasquen os sumidoiros antes de que chova.-

MEMBROS NON ADSCRITOS
Don/a RAMÓN SIXTO LEGASPI; ANA ISABEL VILLARINO ALONSO; ENRIQUE
COTARELO GARCIA; JOSÉ MANUEL CASABELLA OTERO.-

-Que se vixíe por parte da Policía Local os vertedoiros incontrolados.-Que se cumpra a normativa na pegada de carteis.-

DECRETO

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes:
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13.- ASUNTOS QUE POIDAN SER DECLARADOS DE URXENCIA.-

Cod. Validación : T36Z5N3X7GZM27J9Y7KN2RGRC | Corrección : http://concellodefoz.sedelectronica.es/ n Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico |Páxina 26 a 28

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/10/2014 RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS,
INTRODUCINDO A ENMENDA SOLICITADA ANTERIORMENTE POLO GRUPO
MUNICIPAL DO PP NO PUNTO PRIMEIRO DA DEVANDITA MOCIÓN.-
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-Que se arranxe en Fazouro o camiño da Rúa que vai ao Roxo.-

MEMBRO NON ADSCRITO
Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ

Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes:
Dona ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR ( UNIFOZ )

O señor Alcalde responde que en canto poida a nova Interventora.-¿Cándo se vai arranxar a barandilla do peirao que está queimada?

-¿Cándo se van tomar medidas para cortar as árbores da rúa Corporacións e na baixada
da Gardería?
O señor Alcalde responde que nos mes de novembro comezarase a podar.Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG)

-¿ Si se tomaron medidas respecto aos cans que producen rúidos?
O señor Alcalde responde que se tomaron medidas na Congostra do Cura-¿Hai denuncias de Seprona contra o Concello por malezas?
O señor Alcalde responde que non hai denuncia algunha de Seprona.-¿Cal é a inversión real para a Residencia-Centro de Día?
O señor Alcalde responde que a totalidade para o ano 2014 é de 500.000 € e o resto no
ano 2015. O resto son Fondos Feder, que son do Consorcio Galego de Servizos Sociais.Don RAMÓN SIXTO LEGASPI (MEMBRO NON ADSCRITO)

-¿Fixose algo respecto ás Mocións presentadas, como a limpeza do Río Ouro?
O señor Alcalde responde que se falou con Costas de Lugo e que se fará cando haxa
crédito.-O tramo da carretera LU-2008 Santa Cilla-Trasmonte, ¿é do Concello ou da Deputación?
O señor Alcalde responde que é da Deputación.-¿Cándo van arranxar as pistas de Vilaronte?
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

DECRETO

O señor Alcalde responde que se vai a facer pronto, asumeo Portos e despois verá se
reclamar porque o seguro das festas non se fai cargo.-

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

-¿Cándo van vir os orzamentos?
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-Que se busque unha solución para compensar a cuota dos alumnos da Escola Municipal
de Música, porque comezou máis tarde-
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O señor Alcalde responde que hai zonas de Vilaronte que xa se fixeron.-

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (MEMBRO NON ADSCRITO)

-¿O equipo de goberno pensa tomar medidas respecto da seguridade cidadá?

A secretaria,

O alcalde,

ANA BARREIRO GÓMEZ

JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

DECRETO

(DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE)

Número: 2014-0916 Data: 19/11/2014

Concluído o anterior, ás vinte e dúas horas e nove 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.-
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O señor Alcalde responde que hai unha boa noticia porque houbo unha detención. As
instalacións do Concello son vellas, pero tomaranse medidas.-

