CONCELLO DE FOZ (LUGO)

EN DATA 31 DE OUTUBRO DE 2013

ASISTENTES:

CONCELLEIROS/AS
D. PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP)

vinte horas e trinta minutos
do día trinta e un de outubro

Dª MERCEDES JOSEFINA GONZÁLEZ ALONSO (PP)

de dous mil trece, reúnese, en

Dª. Mª TERESA LÓPEZ REGO (PP)

sesión ordinaria e primeira

D JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP)
Dª ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PS deG-PSOE)
ANA BARREIRO GOMEZ (2 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 25/11/2013
HASH: 38aaec3f8fd727c62572da597ed4554d

concello de Foz, sendo as

convocatoria,

o concello

Dª ANA ISABEL VILLARINO ALONSO (PSdeG-PSOE)

pleno, baixo a presidencia do

D ENRIQUE COTARELO GARCÍA (PSdeG-PSOE)

señor alcalde presidente don

D RAMÓN SIXTO LEGASPI (PSdeG-PSOE)
D XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ)

Javier Jorge Castiñeira, coa

Dª ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ)

asistencia

Dª Mª ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ)

concelleiros/as

relacionados

ao

Asiste

D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG)

INTERVENTORA
Dª. PAULA CAMPOS RODRÍGUEZ

SECRETARIA
Dª. ANA BARREIRO GÓMEZ

dos

marxe.

señores/as
a

interventora, habilitada estatal
Paula Campos Rodríguez e
actúa de secretaria a habilitada
estatal Ana Barreiro Gómez.-

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

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida celebración da sesión (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:-
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D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

No salón de xuntas do
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PRESIDENTE

ACTA DEL PLENO

JAVIER JORGE CASTIÑEIRA (1 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 25/11/2013
HASH: e3bfecd0becc84d246862503f4bdb855

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

1.- APROBACIÓN SE PROCEDE DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
ORDINARIA DE DATA 26 DE SETEMBRO DE 2013.-

O portavoz do BNG pide explicación a se eles votaron en contra dos días festivos, e que
se aclare que non son saleiros son aleiros.
O portavoz de UNIFOZ di que votarán en contra debido a que non consta a resposta ás
preguntas.
O señor Alcalde sométea a votación.
concelleiros/as asistentes acórdase prestar aprobación ao borrador da acta da sesión
anterior ordinaria de data 26 de setembro de 2013, en todos os seus extremos e nos seus

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 DE DECRETOS DE DATA 23/09/2013 AO 25/10/2013
DECRETO
20130888
DECRETO
20130887
DECRETO
20130886
DECRETO
20130885
DECRETO
20130884
DECRETO
20130883
DECRETO
20130882
DECRETO
20130881
DECRETO
20130880

24/10/2013
16:41
23/10/2013
14:35
23/10/2013
14:35
23/10/2013
14:34
23/10/2013
14:34
22/10/2013
18:19
22/10/2013
18:18
22/10/2013
18:18
22/10/2013
11:34

APROBACION PAGO SUBVENCION CLUB CICLISTA
licencia emilio diaz
licencia andres longarela
licencia jose couto

Número: 2013-0009 Data: 25/11/2013

2.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA, ASÍ COMO DAS

ACTA DEL PLENO

propios termos.-
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Por maioría absoluta, dez (vota en contra o grupo UNIFOZ) dos trece señores/as

Aprobación relación facturas nº 32/2013
RESOLUCION CAMBIO TITULAR VIVENDA COSTA DO CASTRO 5 3ºC
POR BAIXA ALUGUER.MARCO LAGE VILA
Pago a xustificar para arranxo árbore en Cangas. 1.200,00

DECRETO PAGO SUBVENCION UNED 1 º SEMESTRE 2013
EXPDTE. 19/2013 DE XERACION DE CREDITOS. SERVIZO DE MEDIOA
DE CONCELLO DE FOZ

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

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Resolución Alcaldía de ALTA definitiva e incremento do SAF
D. GLORIA LOPEZ LOPEZ
Decreto Alcaldía de incremento do SAF Dependentes a D. RIC
LONGARELA VIDAL

Decreto de Alcaldia de ALTA no SAF Dependentes de D. CARME

Decreto de Alcaldia de ALTA no SAF Dependentes de D. Mª JO
Ordenación pago facturas Técnixardín Lourenzá, S.L.U.
D20131021 CONVOCATORIA COMISION INFORMATIVA DE CONTAS
D20131021 CONVOCATORIA COMISION INFORMATIVA DE
ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO

FRAS. MOVISTAR TELEFONOS FIXOS OUTUBRO

Número: 2013-0009 Data: 25/11/2013

LICENCIA ANGELES BELTRAN
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22/10/2013
11:34
22/10/2013
11:34
22/10/2013
11:33
22/10/2013
11:33
21/10/2013
13:28
21/10/2013
13:27
21/10/2013
13:27
18/10/2013
19:02
18/10/2013
14:50
18/10/2013
10:02
17/10/2013
14:50
17/10/2013
14:06
17/10/2013
13:59
17/10/2013
13:52
17/10/2013
13:52
17/10/2013
9:24
16/10/2013
12:04
16/10/2013
11:11
15/10/2013
14:58
15/10/2013
14:46
15/10/2013
13:50
15/10/2013
13:48
15/10/2013
13:48
15/10/2013
13:47
15/10/2013
10:49

ACTA DEL PLENO

DECRETO
20130879
DECRETO
20130878
DECRETO
20130877
DECRETO
20130876
DECRETO
20130875
DECRETO
20130874
DECRETO
20130873
DECRETO
20130872
DECRETO
20130871
DECRETO
20130870
DECRETO
20130869
DECRETO
20130868
DECRETO
20130867
DECRETO
20130866
DECRETO
20130865
DECRETO
20130864
DECRETO
20130863
DECRETO
20130862
DECRETO
20130861
DECRETO
20130860
DECRETO
20130859
DECRETO
20130858
DECRETO
20130857
DECRETO
20130856
DECRETO
20130855

EXPDTE. 18/2013 DE XERACION DE CREDITOS. ABANDONO ESCOLAR
licencia andres garcia

Ordenación pago Servicios Sociais San Roque, S.L.
RESOLUCION CAMBIO TITULAR TAXAS LIXO E DEPURACION
CONTRATO 192070 URBANIZACON PRAIS DE LLAS 7 4ºH POR BAIXA
RESOLUCION TITULOS JUDICIALES
decreto procedimiento monitorio
Solicitud Salón de Actos do CENIMA
RESOLUCION FONDO SOCIAL 2012
Solicitud Salón de Actos CENIMA
RESOLUCION DE PAGO BECAS AGOSTO Y SETEMBRO

Aprobación cargo axuda fogar xulloagosto 2013
Proposta de resolución favorable de renovación RISGA de D.
CUADRADO BAAMONDE
licencia jesus hipolito
licencia jose a aguiar
RESOLUCION ORDE EXECUCION FINCA FAZOURO PROPIEDADE
DOLORES DOMINGUEZ RIO
FRAS. SOLRED SEPTIEMBRE 2013
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nombramentos persoal docente, director, administrados e al
obradoiro emprego
RESOLUCION CAMBIO TAXA GALA MULTISERVIZOS
Solicitud Salón de Actos CENIMA
Solicitud Salón de Actos CENIMA
Solicitud Salón de Actos CENIMA
Resolucion Alcaldia nomeamento persoal obradoiro
LICENCIA ALFONSO GARCIA

Número: 2013-0009 Data: 25/11/2013

LICENCIA FRANCISCO FERNANDEZ
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15/10/2013
10:48
14/10/2013
12:41
14/10/2013
12:34
14/10/2013
12:34
11/10/2013
14:44
11/10/2013
14:43
11/10/2013
13:04
11/10/2013
13:01
11/10/2013
9:57
11/10/2013
9:57
10/10/2013
10:27
10/10/2013
10:06
09/10/2013
11:09
09/10/2013
10:57
09/10/2013
10:56
09/10/2013
10:56
08/10/2013
14:11
08/10/2013
9:11
07/10/2013
14:38
07/10/2013
14:38
07/10/2013
11:42
07/10/2013
11:40
07/10/2013
11:40
07/10/2013
11:39
07/10/2013
11:39

expdte. nº 17/2013 de xeración de créditos. obradoiro empr
Resolución Alcaldía de 11/10/2013, Exención minusvalía Mar
Hermida Gómez, matrícula 2310 DWK.
licencia prima neira

ACTA DEL PLENO

DECRETO
20130854
DECRETO
20130853
DECRETO
20130852
DECRETO
20130851
DECRETO
20130850
DECRETO
20130849
DECRETO
20130848
DECRETO
20130847
DECRETO
20130846
DECRETO
20130845
DECRETO
20130844
DECRETO
20130843
DECRETO
20130842
DECRETO
20130841
DECRETO
20130840
DECRETO
20130839
DECRETO
20130838
DECRETO
20130837
DECRETO
20130836
DECRETO
20130835
DECRETO
20130834
DECRETO
20130833
DECRETO
20130832
DECRETO
20130831
DECRETO
20130830

Solicitud Salón de Actos CENIMA
D20131008 CONCESION OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIAIS
DE CONSTRUCCION A Mª ARSILIA BALSEIRO FERREIRO
SOLICITUDE SALÓN DE ACTOS CENIMA
licencia pedro martinez

licencia isabel martinez
Resolución Alcaldía de 8/10/2013, Exención minusvalía Isab
matrícula 3594 BDY.
Xeración de créditos nº 16/2013. Técnico Información, orie
prospección de emprego
licencia jesus rubal
licencia rincon de anita

D20131004 CONCESION OCUPACION VIA PUBLICA A VEN AL NORTE S
DECRETO AUTORIZACION CELEBRACION FESTAS NA ESPIÑEIRA
OS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2013
Resolución Alcaldía de 7/10/2013, Exención minusvalía
Luis Alberto Casas Castro, matrícula 2278 DRV
LICENCIA FERNANDO SIXTO
licencia loval 2009 sl
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LICENCIA C.P. CAMPO CABANA

Cumplimiento 3º bienio Balbina Belén Níñez Azogue

Número: 2013-0009 Data: 25/11/2013

LICENCIA JOSE COUTO
Resolución Alcaldía de 4/10/2013, Exención antigüidade
Jacinto González Fernández, matrícula LU0651 J.
Resolución Alcaldía de 4/10/2013, Exención minusvalía
Marcelino Miguel Ángel Pena García, matrícula 2923 HNV.
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07/10/2013
11:39
07/10/2013
11:38
04/10/2013
14:11
04/10/2013
14:10
03/10/2013
12:18
03/10/2013
12:17
02/10/2013
13:50
02/10/2013
13:50
02/10/2013
13:49
02/10/2013
11:23
02/10/2013
11:22
02/10/2013
11:21
02/10/2013
11:09
02/10/2013
11:06
01/10/2013
11:33
30/09/2013
19:23
30/09/2013
14:40
30/09/2013
14:40
30/09/2013
14:40
30/09/2013
14:40
30/09/2013
14:35
30/09/2013
14:30
30/09/2013
14:29
30/09/2013
14:20
30/09/2013
12:58

ACTA DEL PLENO

DECRETO
20130829
DECRETO
20130828
DECRETO
20130827
DECRETO
20130826
DECRETO
20130825
DECRETO
20130824
DECRETO
20130823
DECRETO
20130822
DECRETO
20130821
DECRETO
20130820
DECRETO
20130819
DECRETO
20130818
DECRETO
20130817
DECRETO
20130816
DECRETO
20130815
DECRETO
20130814
DECRETO
20130813
DECRETO
20130812
DECRETO
20130811
DECRETO
20130810
DECRETO
20130809
DECRETO
20130808
DECRETO
20130807
DECRETO
20130806
DECRETO
20130805

Resolución de concesión SAF libre concorrencia a D. JOSE A
licencia david rego
licencia elida moreda
Proposta de renovación RISGA de JESUS LIS ALGABA

D20130930SELECCION PROFESOR MÚSICA
licencia francisco j diaz
licencia obdulia fernandez
licencia jose r valoria
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RESOLUCION CONCESION SALON CENIMA GONZALO VILLARMEA CARREI

NOMINAS SETEMBRO
Resolución Alcaldía de 26/09/2013, Modificación cota IVTM
José Ramón Méndez Barbeito 0039 HJC.
Resolución Alcaldia para uso de locales do Centro Social,
de Foz
Resolución Alcaldia para uso dos locales do Centro Social
Feitizo
Alcaldia para uso dos locales do Centro Social
Alcaldia para uso dos locales do Centro Social

de Alcaldia para uso dos locales do Centro Soci
A Subela
Número: 2013-0009 Data: 25/11/2013

Resolución
Resolución
Andaravio
Resolución
Asociación
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30/09/2013
12:57
30/09/2013
9:01
26/09/2013
15:19
26/09/2013
15:18
26/09/2013
15:18
26/09/2013
15:18
26/09/2013
15:17
26/09/2013
15:16
26/09/2013
9:52
25/09/2013
14:11
25/09/2013
14:11
25/09/2013
14:11
25/09/2013
14:11
25/09/2013
10:44
25/09/2013
10:43
25/09/2013
10:43
24/09/2013
9:42
24/09/2013
9:42
23/09/2013
13:12
23/09/2013
13:11
23/09/2013
13:11
23/09/2013
13:10
23/09/2013
13:10
23/09/2013
10:34
23/09/2013
9:56

nomina setembro
Resolución Alcaldía de 25/09/2013, Devolución IVTM 2012 Ge
Delantero González, matrícula lu7754 E.
vado c. p. comunidad parquing

AUTORIZACION VADO JESUS LESTEGAS

ACTA DEL PLENO

DECRETO
20130804
DECRETO
20130803
DECRETO
20130802
DECRETO
20130801
DECRETO
20130800
DECRETO
20130799
DECRETO
20130798
DECRETO
20130797
DECRETO
20130796
DECRETO
20130795
DECRETO
20130794
DECRETO
20130793
DECRETO
20130792
DECRETO
20130791
DECRETO
20130790
DECRETO
20130789
DECRETO
20130788
DECRETO
20130787
DECRETO
20130786
DECRETO
20130785
DECRETO
20130784
DECRETO
20130783
DECRETO
20130782
DECRETO
20130781
DECRETO
20130780

Proposta de renovación da RISGA de D. ANTONIO JOSE FERNAND
RESOLUCION ALCALDIA BAIXA CONTRATO 192234 POR DUPLICIDADE
CO CONTRATO 192580 FAZOURO Nº 501ºH

20130924 CONCESION BAIXA DE VADO
Resolución de 23/09/2013, Bonificación IBI 2012 Primera Ca
Promoción de Viviendas, S.L., viviendas VPA.
Resolución Alcaldía de 24/09/2013, Exención IVTM minusvalí
Jorge Blanco Alvarez, matrícula 7619 DVX.
licencia ramon cajoto

licencia alberto iglesias
RESOLUCION DE ALCALDIA CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO
DE DATA 26/09/13
licencia miguel lopez

RESOLUCION OCUPACION DE VIA PUBLICA EN RUA PACO MAAÑON
XERACION DE CREDITOS 15/2013. PROGRAMA DE COOPERACION
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DECRETO
20130779
DECRETO
20130778

23/09/2013
9:56 RESOLUCION OCUPACION DE VIA PUBLICA EN AVDA. DE SARRIA Nº
23/09/2013 Resolución Alcaldía de 23/09/2013, Exención antigüidade
9:56 Casa Moreda, s.l., matrícula LU4254 I.

3.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS.-

Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Contas,
2013, que no seu literal indica:
“Dáse conta da proposta de alcaldía de data 21 de outubro de 2013 de aprobación de recoñecemento

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 2013.
BOLSA
VINCULACIÓN
1.2
3.2

4.2

9.2

Denominación
Servizos de carácter xeral. Gastos en
bens correntes e servizos
Produccion de bens públicos de carácter
preferente. Gastos en bens correntes e
servicios.
Produción de bens públicos de carácter
social. Gastos en bens correntes e
servizos
Actuacions de carácter xeral. Gastos en
bens correntes e servicios
TOTAL REC 03/2013

REMANENTE
DISPOÑIBLE

Importe REC
03/11

615.915,22

7.386,95,00

168.813,88

3.106,92

25.889,59

3.688,24

56.475,70

469,99
14.652,16

Visto e considerando o informe con reparos emitido pola Interventora Municipal de data 21 de outubro de
2013.
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 do3/2013 por importe de 14.652,16
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 29/2013 por importe de 14.227,36 euros, que consta de 2 páxinas e comeza
pola factura con nº rexistro 418 de SOLUCIONES Y AQUIPAMIENTOS DE OFICINA por
importe de 469,99 euros e remata pola nº2696 de TECNIXARDIN LOURENZÁ por importe de
6.589,26 euros.

2.

Relación de una sola factura nº 31/2013 con numero de rexistro 3394 de JACINTO JOSÉ
PARDEIRO DÍAZ por importe de 424,80 e..
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ACTA DEL PLENO

“PROPOSTA DE APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS

Número: 2013-0009 Data: 25/11/2013

extraxudicial de créditos, co tenor seguinte:
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Economía e Facenda, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 24 de outubro de

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

SEGUNDO. Aplicar, con cargo ao orzamento do exercicio 2013, os correspondentes créditos: 14.652,16
€, imputándoos ás partidas correspondentes segundo o sinalado nos propios listados de facturas, nas que
se realizará a correspondente retención.A portavoz do PSOE , pide explicación da factura de Tecnixardín.
O señor Alcalde manifesta que é un contrato do ano 2012.
O portavoz de UNIFOZ, manifesta que sería necesario aprobalas por separado xa que a de Tecnixardin de
acordo co informe da interventora non tería contrato, o persoal de IG10 sería da empresa ou pertencería a
Protección Civil
A interventora, dona Paula, aclara que se debeu a un erro, que si que tería.

votos favorables: tres (PP)
votos en contra: ningún
abstencións: cinco ( 2, PSOE, 2 UNIFOZ e 1 MIXTO-BNG)

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS”.-

O señor Alcalde manifesta que as facturas son de gastos que non rematarán no ano 2012
ou non se entregara a factura no Concello.
A portavoz do PSdeG-PSOE manifesta que se trata do terceiro recoñecemento extraxudicial
no que vai de ano, non están de acordo coa factura dos cabalos para o día de reis nin
tampouco co que se paga polo mantemento dos xardíns, porque no seu cómputo anual
supera o contrato menor, eles prefiren que se destinen a outros servizos como a axuda o
fogar, a gasto escolar,etc.
O portavoz de UNIFOZ, manifesta que non está de acordo con que se aproben todas
xuntas, piden que se aproben por separado, non están de acordo coa factura que se paga
polo mantemento dos xardíns do Concello, nin coa factura de pago a empresa que
facilitou os socorristas.
O portavoz do BNG manifesta que se segue a incumprir a lei de contratos o facer pagos a
empresas sen contrato, e estaríase a vulnerar o principio de igualdade o non existir unhas
bases de contratación.
O señor Alcalde manifesta que os socorristas foron contratados por sete días, previo
acordo da Corporación. E concede un segundo turno de intervencións.
A portavoz do PSdeG-PSOE manifesta que non é o mesmo que se contrate unha empresa
que a persoal.
O señor Alcalde pídelle a Secretaria que explique si se pode contratar persoal.
A Secretaria responde que non con carácter xeral.
A portavoz do PSdeG-PSOE manifesta que o Plan de Pago a Provedores leva consigo un
Plan de axuste, que é a súa baza , pero están de acordo con que os provedores cobren.
__________________________________________________________________________________________________________
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Tralo debate sométese a proposta de alcaldía da aprobación de recoñecemento extraxudicial de
créditos, a votación ordinaria co resultado seguinte:
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O señor Alcalde responde que nun Pleno solicitouse e suxeriuse que se ampliara o contrato.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

O portavoz de UNIFOZ manifesta que se non se pode contratar xente, porqué se fixo?.
A Secretaria responde que a Xunta de Galicia ten excepcionadas as prazas
subvencionadas.
O portavoz do BNG manifesta que se vota a culpa o outro Goberno pero o que queren son
feitos.
Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión

Votos a favor: 5, PARTIDO POPULAR

-

Votos en contra: 3, UNIFOZ

-

Abstencións: 5, 4 PSOE e 1 BNG

presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA DE DATA 24/10/2013 RELFECTIDO ANTERIORMENTE,
EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

4.- DAR CONTA DO INFORME DE MOROSIDADE DO 3º TRIMESTRE.-

Por Secretaría dáse

conta do informe emitido pola Intervención Municipal de data 29 de outubro de 2013, de
morosidade do 3º trimestre, que no seu literal indica:
“Asunto: Emisión de informe sobre cumprimento de prazos Lei 15/2010, de 5 de xullo. 3° Trimestre 2013
Emítese este INFORME de conformidade cos artigos 4 e 5 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación
da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que establecen medidas de loita contra a morosidade nas
operacións comerciais, artigo 214 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 4.l.a) do Real Decreto 1174/1987, do 18 de
setembro, polo que se regula o Réxime Xurídico de funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter estatal.
LEXISLACIÓN APLICABLE:
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais.
Artigo 21 da Lei 7/1985, de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. Lei 15/2010, de 5 de
xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a
morosidade nas operacións comerciais.
Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo
3/2011, de 14 de novembro.
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS:

__________________________________________________________________________________________________________
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Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
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informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

PRIMEIRO. O disposto no seguinte informe, é de aplicación a todos os pagos efectuados como
contrapartida nas operacións comerciais entre empresas e a Administración desta Entidade Local, de
conformidade co disposto no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.
Así, segundo establece o artigo 216.4 do Texto Refundido da Lei de Contratos d Sector Público, aprobado
polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, a Administración terá a obriga de abonar o
prezo dentro dos trinta días seguintes á data de expedición das certificacións de obras ou dos
correspondentes documentos que acrediten a realización total ou parcial do contrato.

O artigo 5.4 desa mesma norma sinala que a Intervención ou órgano da Entidade local que teña atribuída
a función de contabilidade incorporará ao informe trimestral regulado no artigo anterior, unha relación
das facturas ou documentos xustificativos con respecto aos cales transcorran máis de tres meses desde a
súa anotación no citado rexistro e non se tramitaron os correspondentes expedientes de recoñecemento da
obriga ou se xustificou polo órgano xestor a ausencia de tramitación dos mesmos. O Pleno, no prazo de 15
días contados desde o día da reunión na que teña coñecemento de devandita información, publicará un
informe agregado da relación de facturas e documentos que se lle presentaron agrupándoos
segundo o seu estado de tramitación.
TERCEIRO. O artigo 4.4 da citada Lei 15/2010, de 15 de xullo sinala tamén que, sen prexuízo da súa
posible presentación e debate no Pleno do Concello, este informe deberá remitirse, en todo caso, aos
órganos competentes do Ministerio de Economía e Facenda e ao órgano competente da Comunidade
Autónoma de Galicia que, con arranxo ao seu Estatuto de Autonomía, teña atribuída a tutela financeira da
Entidade Local.
CONCLUSIÓN: Acompáñase por tanto, en aplicación da normativa anterior informe sobre o
cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de
decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, para o
pago das obrigas de cada Entidade Local, que inclúe o número e contía global das obrigas pendentes nas
que se estea incumprindo o prazo, correspondente ao 2° trimestre de 2013.
No devandito informe considéranse a totalidade dos pagos realizados en cad trimestre natural, e a
totalidade de facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do mesmo.
O Informe trimestral contempla a seguinte información:
a) Pagos realizados no trimestre.
b) Intereses de mora pagados no trimestre.
__________________________________________________________________________________________________________
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Para o exercicio 2012 o prazo anterior queda establecido nos corenta días seguintes á data da expedición
das certificacións de obra ou dos correspondentes documentos que acrediten a realización total ou parcial
do contrato
SEGUNDO. O artigo 4.3 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro,
pala que se establecen medidas de loita contra morosidade nas operacións comerciais, determina que os
Tesoureiros ou, na súa falta, os Interventores das Corporacións locais elaborarán trimestralmente un
informe sobre o cumprimento dos prazos previstos nesa Lei para o pago das obrigas de cada Entidade
local, que incluirá necesariamente o número e contía global das obrigacións pendentes nas que se estea
incumprindo o prazo.
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Con todo, débese estar ao disposto na Disposición Transitoria Sexta do Texto Refundido da Lei de
Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, que
establece unha aplicación progresiva destes prazos para o pago previstos no artigo 216.4 do Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro.
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En caso de demora no prazo previsto anteriormente, a Administración deber abonar ao contratista os
intereses de mora así como a indemnización polos custos de cobro nos termos previstos na Lei 3/2004, de
29 de decembro, pala que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
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e) Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do trimestre.
d) Facturas ou documentos xustificativos con respecto aos cales, ao final de cada trimestre natural,
transcorreran máis de tres meses desde a súa anotación no rexistro de facturas e non se tramitaran os
correspondentes expedientes de recoñecemento da obriga.

12

Inversiones reales
Otros
Pagos
pendientes
por
operaciones
comerciales
Sin desagregar
Total

205

361.687,02

1011

1.505.730,57

Número: 2013-0009 Data: 25/11/2013
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TRIMESTRE 3. INFORME OFICIAL DE FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS
PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE
Periodo
Periodo
Dentro periodo legal pago
Fuera periodo legal pago a
Facturas
o medio del medio del
a final de trimestre
final del trimestre
documentos
pendiente pendiente Número de
Importe
Número de Importe total
justificativos
de pago
de pago
operaciones
total
operaciones
pendientes de pago (PMPP)
excedido
al
final
del (días)
(PMPPE)
trimestre
(días)
Gastos en Bienes
Corrientes
y
87,91
127,11
13
10.557,76
29
9.686,60
Servicios
253,19
258,62
62
69.167,50
371
380.224,62
20197,43
207,20
125 256.750,69
530 1.021.975,20
Arrendamientos y
109,05
84,57
3
103,42
21
1.820,67
Canones
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
21Reparación,
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
Mantenimiento y
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
conservación
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
22Material,
Suministro y Otros
632,91
1.265,15
2
25.107,65
9
22.066,02
23- Indemnización
por
razón
del
servicio
24Gasto
de
2.520,72
2.473,52
0
0,00
51
69.957,46
Publicaciones
26Trabajos
realizados
por
Instituciones s.f. de
lucro
27Gastos
imprevistos
y
funciones
no
clasificadas
2- Sin desagregar
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CONCELLO DE FOZ
ENTIDAD: 13 CONCELLO DE FOZ EJ. 2013
EJERCICIO: 2013

13

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

Sin desagregar

307,66

3

2.628,86

2.972,38

48
134

42.034,65
134.715,28

Total

CONCELLO DE FOZ
ENTIDAD: 13 CONCELLO DE FOZ EJ. 2013
EJERCICIO: 2013
TRIMESTRE 3. INFORME OFICIAL DE PAGOS REALIZADOS
Periodo
Periodo
Dentro periodo legal pago
Fuera periodo legal pago
Pagos realizados en el trimestre
medio pago
medio pago
Número
Importe total
Número de
Importe total
(PMPP)
excedido
de pagos
Pagos
(días)
(PMPE)
(días)
Gastos en Bienes Corrientes y
Servicios
229,97
223,46
1
2.414,78
38
19.144,16
20- Arrendamientos y Canones
426,16
385,71
0
0,00
211
134.589,12
21- Reparación, Mantenimiento y
259,04
255,45
13
27.702,26
482
556.329,73
conservación
196,88
166,34
0
0,00
7
685,02
22- Material, Suministro y Otros
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
23- Indemnización por razón del
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
servicio
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
24- Gasto de Publicaciones
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
26- Trabajos realizados por
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
Instituciones s.f. de lucro
27Gastos imprevistos y
funciones no clasificadas
2- Sin desagregar
750,58
700,58
0 0,00
19
28.645,26
Pendientes
de
aplicar
a
presupuesto
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
Inversiones reales
Aplicados a Presupuesto (Capítulo
6)
Pendientes

de

aplicar

a

presupuesto

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

485,19

0

0,00

11

2.844,51

0,00

0

0,00

0

0,00

529,69
0,00

Otros Pagos realizados por
operaciones comerciales
Aplicados a Presupuesto
Pendientes

de

aplicar

a

presupuesto
Sin desagregar
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Inversiones reales
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ENTIDAD:
13
CONCELLO
DE
FOZ
EJ.
2013
EJERCICIO: 2013
TRIMESTRE 3. INFORME OFICIAL DE FACTURAS O DOCUM. JUST. PENDIENTES DE
RECONOCIMIENTO
Facturas o docum. Justificativos al final
Periodo medio
Pendientes de reconocimiento
del trimestre con más de tres meses de su
operaciones pendientes
obligación
anotación en registro de facturas,
reconocim. (PMOPR)
Número
Importe Total
pendientes del reconocimiento de a
obligación (Art. 5.4 Ley 15/2010)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
349,88
83
90.051,77
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CONCELLO DE FOZ

14

Aplicados a Presupuesto
Pendientes

de

aplicar

a

30.117,04

768

742.237,80

O señor Alcalde manifesta que queda a cargo dos grupos políticos.
A portavoz do PSdeG-PSOE, manifesta que cando se pensa pagar.
O señor Alcalde manifesta que se paga cando se pode, un exemplo sería a empresa de
Axuda no Fogar, porque é dos Concellos con menos renda percápita da Mariña.
O portavoz de UNIFOZ manifesta que nin se cumpre coa lei a tempo, nin cos pagos, non
está de acordo con que uns teñan prioridade sobre outros.
Os membros asistentes á sesión, dánse por enterados.-

5.- REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FOZ “SALGADO TOIMIL”.-

Dáse

conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios
de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 24 de outubro de 2013, que no
seu literal indica:
“Dáse conta da proposta de alcaldía de data 21 de de 2013 relativa á aprobación do Regulamento da
Biblioteca Municipal de Foz, co tenor seguinte:
PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vista a proposta de aprobación do Regulamento da Biblioteca Pública Municipal de Foz “Salgado Toimil”
Considerando a seguinte normativa aplicable ao caso

Número: 2013-0009 Data: 25/11/2013

14
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Total
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presupuesto

15

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
— Os artigos 4, 22.2 d), 26.1.b), 25.2.m), 49, 70.2 e 65.2 e ss da Lei 7/85,de 4 de abril, de Bases
de Réxime Local
— Artigo 80.2 da lei 5/1997,do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
— Artigo 56 do Real decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de Abril, polo que se aproba o Texto
Refundido das Disposicións Legais vixentes en materia de Réxime Local.
— Lei 5/2012 de 15 de xullo de Bibliotecas Públicas de Galicia.
— Artigo 50.3 e 70.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das

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

Taboleiro de Anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo mínimo de 30 días
para que se poidan presentar reclamacións ou suxerencias, que serán resoltas pola Corporación e
procederá a súa aprobación definitiva. De non presentarse reclamacións ou suxerencias, no mencionado
prazo, entenderase definitivamente aprobado o Acordo Inicial ata entón provisional. Os acordos
definitivos, incluso os provisionais elevados a definitivos, a que se refire o parágrafos anteriores,
publicaranse no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Anuncios do Concello, sen que entren en
vigor ata que se leve a cabo a publicación.
Terceiro. Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para suscribir e firmar toda clase de documentos relacionados
có asunto.O Señor Alcalde expón que se solicitou informe a encarga de biblioteca, e de acordo con él sería
obrigatorio de acordo coa lei 5/12 de Bibliotecas dotala de un regulamento.
A portavoz do PSOE manifesta que non está de acordo co punto 9.3 porque as persoas que queiran
aproveitar para estudar na biblioteca non poderían.
O portavoz de UNIFOZ matiza que na biblioteca fanse moitas actividades é esa sería a súa finalidade.
A portavoz do PSOE pide que se reconsidere para que se poida utilizar como sala de estudio.
O señor Alcalde manifesta que se terá en conta a recomendación para dar prioridade a lectura.
A portavoz do PSOE pide que no artigo 11 se fixe un horario concreto.
O portavoz de UNIFOZ matiza que ese horario de 47,5 horas semanais na realidade é moi difícil de
cumprir.
A portavoz do PSOE manifesta que se debería de abrir os sábados.
O señor Alcalde di que fixando un horario en concreto habería problema no total das 47,5 horas semanais.
Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta de Alcaldía anteriormente transcrita a votación
ordinaria, co resultado seguinte:
.
.
.

Votos a favor: PP
Votos en contra:
Abstencións: UNIFOZ,BLOQUE-MIXTO e PSOE.
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)

ACTA DEL PLENO

Segundo.- Someter dito Regulamanto Municipal a información pública e audiencia dos interesados no

Número: 2013-0009 Data: 25/11/2013

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento da Biblioteca Municipal “Salgado Toimil” do seguinte
literal (acompañase como Anexo).
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Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.
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Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACION DO REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FOZ “SALGADO
TOIMIL”.-

O señor Alcalde manifesta que de acordo coa Lei de Bibliotecas hai que aprobar un
Regulamento para cumprir coa legalidade.
A portavoz do PSdeG-PSOE manifesta que está de acordo con que haxa unha regulación da
para o estudio e tampouco con que non se especifique un horario, piden máis persoal a

O portavoz de UNIFOZ, critica o abandono da Biblioteca e da Casa da Cultura, quere que
horas semanais e imposible de cumprir con tan pouco persoal.
O portavoz do BNG manifesta que só é unha adaptación a lei pero o que é necesario é que
se mellore o seu funcionamento. Tampouco estarían de acordo co horario.
O señor Alcalde responde que hai máis locais na Casa da Cultura para adicar o estudo, e
ademais a biblioteca ten máis servizos coo internet, , prensa ,etc. En canto os recursos
agora son menos dos que había antes e tampouco se contrataba.
Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: 8, 5 PP e 3 UNIFOZ

-

Votos en contra: ningún

-

Abstencións: 5, 4 PSOE e 1 BNG

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

24/10/2013

RELFECTIDO

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

6.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA ESIXIR Á XUNTA DE GALICIA UNHA
PARTIDA ECONÓMICA NOS ORZAMENTOS DO 2014 PARA ATENDER O SERVIZO DE

ACTA DEL PLENO

o Regulamento teña efectividade e non que se quede en papel mollado, o horario de 47,50

Número: 2013-0009 Data: 25/11/2013

cambio de tantos contratos de arranxos de xardíns.
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biblioteca, pero non está de acordo co artigo 9.3, porque é necesario que haxa un espazo

17

CONCELLO DE FOZ (LUGO)
AXUDA NO FOGAR (SAF) EN TODOS OS CONCELLOS DE MENOS DE 20.000 HBITANTES.-

Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos
Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 24 de outubro de
2013, que no seu literal indica:

MOCIÓN PARA ESIXIR Á XUNTA DE GALIZA UNHA PARTIDA ECONÓMICA NOS
ORZAMENTOS DO 2014 PARA ATENDER O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) EN TODOS
OS CONCELLOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

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

Número: 2013-0009 Data: 25/11/2013

Nos últimos anos, a grave crise que estamos padecendo provocou un incremento importante de persoas que
demandan e necesitan recorrer aos servizos sociais públicos para cubrir boa parte das súas necesidades
máis básicas e fundamentais.
Paralelamente, mentres estes casos ían en aumento, os gobernos do PP, tanto na Xunta de Galiza como no
Estado, amparándose nesta crise e na súa propia filosofía política, veñen aplicando un brutal recorte
orzamentario no financiamento dos servizos sociais (Lei de Dependencia, Servizo de Axuda no Fogar,
Centros de Día, Escolas Infantís…), que está afectando a miles de familias galegas.
Un exemplo claro e grave desta política, témolo no Decreto 99/2012 de 16 de marzo, aprobado polo
Consello da Xunta o ano pasado, que establece un novo modelo de financiamento para os servizos de
benestar en Galiza e determina importantes modificacións co anterior modelo, o que está supón na
práctica, un trato claramente discriminatorio para os concellos con menor poboación, á par que avanza na
privatización e o copago dos mesmos.
Así, o artigo 47 deste Decreto determina que fican excluídos de axudas públicas por parte da Xunta de
Galiza o Servizo de Axuda no Fogar nos Concellos de menos de 20.000 habitantes, o persoal adscrito aos
equipamentos sociais de titularidade municipal (Centros de Día ou Escolas Infantís…) nas citadas
entidades e as unidades de traballo social (persoal dos servizos sociais, agás os traballadores e as
traballadoras sociais) nos Concellos de menos de 20.000 habitantes.
Esta decisión política do Goberno da Xunta de Galiza significa que 293 concellos galegos foron excluídos
da axuda autonómica para o servizo de axuda no fogar, o que provoca que arredor de 100.000 galegos e
galegas vexan minorado o servizo que se lles viña prestando, favorecendo con elo a perda de emprego
para boa parte das persoas que viñan traballando na prestación deste servizo público, básico e
fundamental no medio rural. Outro tanto acontece na totalidade dos concellos das comarcas de Lugo,
onde, agás a capital da Provincia, o resto ficaron excluídos da axuda autonómica, afectando dun xeito
importante a preto de 30.000 persoas beneficiarias e ás 2.000 que viñan prestando o seu serivzo na axuda
domiciliaria.
A prestación deste servizo básico no medio rural, estase prestando neste momento con recursos moi
reducidos e que no caso de Lugo están aportando en exclusiva os concellos e a Deputación a través da
Área de Benestar Social, mentres a Xunta de Galiza se desentende deste grave problema e das persoas que
o padecen. Ambas institucións están facendo un importante esforzo económico para atender o Servizo de
Axuda no Fogar (SAF), pero insuficiente para cubrir as necesidades e demandas que existen e van en
aumento polas políticas de recortes e falsa austeridade que aplican salvaxemente dende o Goberno do
Estado e da Xunta de Galiza.
A situación é cada vez máis grave e o goberno da Xunta de Galiza non pode seguir eludindo as súas
responsabilidades, e moito menos descargándoas noutras institucións, á hora de dotar aos concellos rurais
dos recursos económicos e humanos necesarios para facer fronte a este grave problema social e asegurar
a prestación acaída do servizo de axuda no fogar aos miles de familias galegas que o necesitan e o están
demandando a diario.
Por este motivo, o GM do BNG do concello de Foz presenta, para o seu debate e aprobación en Pleno, o
seguinte ACORDO:

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG,
XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte:
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a) O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) insta ao Pleno da Corporación a que
esixa do Goberno da Xunta de Galiza a incorporación dunha partida orzamentaria nos
Orzamentos para o ano 2014, similar en contía á recollida nos Orzamentos da Xunta do ano
2010, para asegurar e prestación do Servizo de Axuda no Fogar e o resto dos servizos sociais
básicos en todos os Concellos de menos de 20.000 habitantes.
b) Dar traslado deste acordo ao Presidente da Xunta, á Consellería de Traballo e Benestar e aos
Portavoces de todos os grupos políticos do Parlamento Galego.O portavoz do Bloque Mixto manifesta que non é de recibo que a Xunta faga unha deixadez das súas
competencias a favor de Deputacións e Concellos.

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

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA ESIXIR Á XUNTA DE
GALICIA UNHA PARTIDA ECONÓMICA NOS ORZAMENTOS DO 2014 PARA ATENDER O
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) EN TODOS OS CONCELLOS DE MENOS DE 20.000
HABITANTES”.-

O portavoz de UNIFOZ expón que a crise provocou o incremento de persoas que necesitan
destas axudas , os recortes orzamentarios provocou esta diminución no servizo, e a Xunta
desentendese deste pro lema. Pero non se poden eludir as competencias para os
Concellos, porque os Servizos Sociais son competencia da Xunta.
A portavoz do PSdeG-PSOE di que están a favor, e que a Xunta de Galicia tome exemplo
da Deputación de Lugo e se implique do mesmo xeito.
O portavoz de UNIFOZ di que tamén están a favor. O Señor AlcaLde reponde que a
lei13/2008 de Servizos Sociais de Galicia, redactada polo Bloque , nos artigos 63 e 64
fala das competencias municipais, o que hai que facer e reclamarlle a Deputación que non
fai nada.
O portavoz do BNG, manifesta que os recortes sociais están aí, e non se nos pode culpar a
nos disto, e menos o PP, só hai que mirar o Decreto 99/2012, de finanzamento dos
Servizos Sociais, o PP da Xunta non fai nada en Servizos Sociais, o déficit duplicouse, a
deuda triplicouse e o paro duplicouse, e a xente emigra.
Un exemplo seria POVISA en Vigo, que se lle paga máis ca nunca.
O Señor Alcalde manifesta que a Deputación de Lugo non se achega nin a metade do
resto das Deputacións de Galicia.
O portavoz do BNG , di que as outras Deputacións teñen máis habitantes.
O señor Alcalde responde que a Xunta destinará o 80% do seu orzamento a Servizos
Sociais.

ACTA DEL PLENO

.
.
.

Número: 2013-0009 Data: 25/11/2013

Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
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O señor Alcalde reponde que as Deputacións son as que máis solvencia teñen.
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CONCELLO DE FOZ (LUGO)
Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
-

Votos a favor: 8, 1 BNG, 3 UNIFOZ e 4 PSdeG-PSOE

-

Votos en contra: 5, PP

-

Abstencións: ningunha

presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
PREPARATORIOS

DE

PLENO

DE

DATA

24/10/2013

RELFECTIDO

7.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ INSTANDO AO MINISTERIO DE FOMENTO UN
COMPROMISO SERIO COA APROBACIÓN DE DOTACIÓN ORZAMENTARIA SUFICIENTE
PARA QUE A AUTOVÍA BARREIROS-SAN CIBRAO PODA SER ALGO MÁIS QUE
PROXECTO VIRTUAL.-

Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa

permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada
o día 24 de outubro de 2013, que no seu literal indica:
“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal UNIFOZ,
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte:
O Ministerio de Fomento facía pública unha nota o 10 de xuño de 2005, coincidindo coa presenza dunha
campaña electoral do seguinte: Que o 7 de abril de 2004 ditouse unha Orde Ministerial de ESTUDIO
INFORMATIVO “ Nueva carretera de conexión entre San Cibrao y Barreiros”.
Ao longo destes nove anos, os veciños de Foz e de toda a Mariña en xeral, estamos comprobando como os
diferentes responsables políticos dende o Goberno Central, deixan a Mariña de lado ano tras
ano,concretamente no que se refire a o tan xa nomeado corredor/ autovía da Mariña, Barreiros –San
Cibrao.
Todos os anos por estas datas, observamos como nos orzamento do Estado, figuran partidas politicamente
correctas ,para figurar, pois dende aquela proposta de trazado, contra a que se presentaron diferentes
alegacións,seguimos a espera de engano tras engano:
Ante esta situación, UNIFOZ presenta o seguinte texto de MOCIÓN:
a) Instar ao Ministerio de Fomento, un compromiso serio coa aprobación de dotación
orzamentaria suficiente para que a tan necesaria autovía Barreiros –San Cibrao poda ser algo
máis que un proxecto virtual.
b) Solicitar a aprobación polo Parlamento do Estado dun cronograma de actuación para esta
infraestrutura.O portavoz de UNIFOZ manifesta que nos últimos anos só se fai unha mera indicación para informes,
proxectos, estudios, etc.
__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)
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ASUNTOS
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Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
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O señor Alcalde manifesta que está de acordo coas inversións en Foz é que seguramente hai outras con
máis prioridade.
Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
.
.
.

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

O señor Alcalde manifesta que a Exposición de Motivos está dende o ano 2004.
O Portavoz de UNIFOZ responde que quere saber o cronograma.
O señor Alcalde responde que en época de bonanza aportábanse mil euros, Galicia eé
afortunada porque hai compromiso para rematar a A8. Non ten sentido pedir se non están
de acordo co trazado.
Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
informativa a votación ordinaria e, por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as
asistentes, queda proclamado o seguinte A C O R D O:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS

PREPARATORIOS

DE

PLENO

DE

DATA

24/10/2013

RELFECTIDO

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

8.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA QUE O CONCELLO DE FOZ ASUMA O
COPAGAMENTO

DE

MEDICAMENTOS

A

HOSPITALIZADAS NA SANIDADE PÚBLICA.-

PERSOAS

DOENTES

CRÓNICAS

NON

Dáse conta do ditame emitido pola comisión

informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión
ordinaria celebrada o día 24 de outubro de 2013, que no seu literal indica:
“MOCIÓN PARA QUE O CONCELLO DE FOZ ASUMA O COPAGAMENTO DE MEDICAMENTOS
A PERSOAS DOENTES CRÓNICAS NON HOSPITALIZADAS NA SANIDADE PÚBLICA
O pasado mes de setembro o goberno do Estado estabeleceu unha modificación nas condicións de
financiamento de medicamentos incluídos na prestación farmacéutica do sistema estatal de Saúde para que

Número: 2013-0009 Data: 25/11/2013

O portavoz de UNIFOZ, manifesta que os cidadáns da Mariña están preocupados despois
de tantos anos de estudos, informes, etc. Queren saber cal é a posición do Goberno
respecto a isto, queren un compromiso serio.

ACTA DEL PLENO

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ INSTANDO AO MINISTERIO DE
FOMENTO UN COMPROMISO SERIO COA APROBACIÓN DE DOTACIÓN ORZAMENTARIA
SUFICIENTE PARA QUE A AUTOVÍA BARREIROS-SAN CIBRAO PODA SER ALGO MAÍS QUE
UN PROXECTO VIRTUAL”.-
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Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
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ACORDO
1. Que o Concello de Foz financie os medicamentos dos enferm@s crónic@s do concello que están
afectados pola resolución do 10 de setembro de 2013, do Goberno do Estado, mentres a Xunta ou o
Goberno do Estado non toma a determinación de retirar esta medida.
2. Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza e presidente do Goberno do Estado.O señor Alcalde pide que se presente como rogo.
O portavoz do MIXTO-BNG manifesta que é na liña doutras mocións anteriores.
O señor Alcalde manifesta que o Concello non pode economicamente.
A portavoz do PSOE, manifesta que seria para a xente con poucos recursos.
O señor Alcalde, pide que se concrete o número de afectados.
O portavoz do MIXTO-BNG, reponde que é imposible, a progresividade non sería real, porque as subidas
de impostos indirectos afectan os que menos teñen.
O señor Alcalde, matiza porqué os crónicos e non o resto.
Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
.
.
.

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

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG PARA QUE O CONCELLO DE
FOZ ASUMA O COPAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PERSOAS DOENTES CRÓNICAS NON
HOSPITALIZADAS NA SANIDADE PÚBLICA”.__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I - Tel. 982 140027 - Fax 982 141600 - Álvaro Cunqueiro, 24 - 27780 FOZ (Lugo)
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Por todo o exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopcióndo
seguinte

ACTA DEL PLENO

as persoas doentes crónicas non hospitalizadas teñan que achegar unha cantidade para sufragar o gasto
das medicinas.
Con esta resolución, o goberno do Estado fixa un novo copagamento para os medicamentos e supón un
novo imposto á enfermidade. Desde o 1 de outubro, 42 medicamentos de dispensación hospitalaria a
persoas doentes crónicas con doenzas graves, deixarán de ser dispensadas sen custo, polo que haberá que
pagar o 10% deste até o límite de 4,20 euros, agás aquelas que estiveren exentas. Son fármacos para o
tratamento de enfermidades graves: cancro, tumores, leucemia, hepatite C, artrite reumatoide,
dexeneración muscular…
Estamos a falar de persoas pacientes na maioría dos casos polimedicadas para as cales este novo repago,
este novo imposto á enfermidade, supón unha carga moi importante na súa economía, persoas que xa non
son quen de chegar a fin de mes e outras que xa nin comezan o mes. Esta medida vai significar o sacrificio
e sufrimento para moitas persoas. É indigna, inhumana, inxusta, e retrata un goberno que actúa contra a
xente a prol das grandes fortunas e do poder económico. Velaquí un novo roubo que forma parte dunha
estratexia deseñada para facer caixa a costa das persoas máis desfavorecidas, das persoas que adquiriron
preferentes e subordinadas, das emigrantes retornadas, pensionistas, funcionarias, da clase traballadora,
para seguir engordando a banca e o poder.O pasado pleno do mes de setembro a Corporación Municipal
aprobou rexeitar este novo copago e instar á Xunta a non aplicalo no noso país, sen obter resposta
algunha. Pola contra, numerosos concellos de Galiza están a tomar a decisión de financiar con fondos
públicos do propio Concello o pago destes medicamentos porque consideran que ningún veciño seu pode
quedar sen tratamento sanitario e poñer en perigo a súa saúde por cuestión de non poder pagalo.
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O portavoz do BNG manifesta que todo o peso da crise vai sobre os máis débiles, para que
se retire a proposta e non se aplique.
A portavoz do PSdeG-PSOE, manifesta que están de acordo e vai en consonancia co
solicitado en Plenos anteriores.
O portavoz de UNIFOZ manifesta que está de acordo.
O señor Alcalde responde que se explique o custo da acción para o Concello.

O Señor Alcalde reponde que os que menos teñen non pagan ou pagan menos, un
exemplo serían os parados pensionistas, etc.

-

Votos a favor: 8, 1 BNG, 3 UNIFOZ e 4 PSdeG-PSOE

-

Votos en contra: 5 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

24/10/2013

RELFECTIDO

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

9.- MOCIÒN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG EN CONTRA DA SUBA DOS CARBURANTES
QUE A XUNTA DE GALIZA ANUNCIOU PARA O ANO 2014.-

Dáse conta do ditame emitido

pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa
sesión ordinaria celebrada o día 24 de outubro de 2013, que no seu literal indica:
“MOCIÓN EN CONTRA DA SUBA DOS CARBURANTES QUE A XUNTA DE GALIZA ANUNCIOU
PARA O ANO 2014”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No pasado debate do Estado da Nación, o Goberno Galego en boca do seu presidente anunciou para o ano
2014 unha suba nos carburantes.
Esta medida trátase dun novo incumprimento do programa electoral co que Feixóo gañou as eleccións hai
un ano no que apostaba pola "austeridade" como única solución para salvar as finanzas públicas, e
descartaba unha suba de impostos. O PP dicía daquela que "unha suba de impostos no ámbito da nosa
Comunidade Autónoma pode resultar dobremente contraproducente, pois ademais de provocar unha
contracción maior da actividade empresarial e dos investimentos, e do consumo interno, pode alterar a súa
vez a lóxica redistributiva estatal propia dos tributos de maior poder recadatorio".

ACTA DEL PLENO

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
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Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión
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O portavoz do BNG manifesta que é por falta de responsabilidade, esa é a escusa que
poñen.
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1. Instar á Xunta de Galiza a non elevar os impostos indirectos e, en particular, deixar sen efecto a
anunciada suba do imposto sobre os carburantes coñecido.
2. Instar á Xunta de Galiza a concentrar as reformas impositivas na esixencia dun maior esforzo fiscal
ás rendas altas e grandes empresas mediante as seguintes medidas: redución dos mínimos exentos no
Imposto do Patrimonio, elevación do tipo impositivo sobre as rendas altas no tramo autonómico do
IRPF e establecemento de novos tributos como un Imposto sobre as grandes superficies comerciais e un
imposto ás grandes empresas que xeren impactos ambientais negativos.
3.Instar á Xunta de Galiza a non reducir o investimento produtivo e o gasto social, concentrando os
esforzos de aforro no gasto superfluo e improdutivo.
4. Trasladar estes acordos aos grupos políticos do Parlamento e ao Presidente da Xunta de Galiza.O portavoz do MIXTO-BNG, recorda que é un imposto ilegal e non entende como argallaron para
aprobalo, ademais de ser un imposto inxusto.
A portavoz do PSOE, equiparao co copago sanitario.
O señor Alcalde responde que con menos Orzamento que en anos anteriores, un 20% menos, estanse
mantendo todos os servizos.
Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
.
.
.

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

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG, EN CONTRA DA SUBA DOS
CARBURANTES QUE A XUNTA DE GALIZA ANUNCIOU PARA O ANO 2014”.-

__________________________________________________________________________________________________________
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Así que unha vez máis os membros do PP mentiron e enganaron ao pobo, e malia a promesa de non subir
os impostos autonómicos -e mesmo baixar algúns tributos- a Xunta de Galiza aplicará unha nova taxa
sobre os combustíbeis para o ano 2014. Os galegos pagarán 2,4 céntimos máis pola gasolina e 3,6
céntimos máis polo gasóleo. Ademais de ser vergoñento que o PP non dea a cara e se soubera a noticia a
través dunha filtración a un medio, tamén o é o argumento de Facenda de que unicamente se sube os
carburantes para "equiparalo" con outras autonomías. Iso non é así, pois se ben hai autonomías que
aplicaban taxas sobre a gasolina menores que Galiza, tamén as hai que non aplican ningún imposto extra
sobre os combustíbeis. Galiza xa aplicaba un imposto, o chamado "céntimo sanitario", e agora
multiplícase. O nova subida implicará que o imposto ao gasóleo pasará en Galicia de 1,2 céntimos por
cada litro a 4,8 céntimos por litro, mentres que o incremento na gasolina será de 2,4 céntimos a 4,8
céntimos. No caso do gasóleo a taxa multiplícase por catro e na gasolina por dous.
Para o BNG esta nova medida do PP é afondar aínda máis na crise e no empobrecemento da maioría da
xente e provocarán un retraemento no consumo, a caída da actividade e, polo tanto, unha menor
recadación. Mesmo a agrupación de vendedores minoristas de carburantes e combustibles advirte de que
actuación que prevé levar a cabo a Xunta prexudicará á "competitividade" das gasolineiras galegas e irá
en detrimento dos usuarios.
Por todo o exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do
seguinte

Cod. Validación : 54WWRWXJ3K2N5NWX5Y7CSD5L9 | Corrección : http://concellodefoz.sedelectronica.es/ n Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico |Páxina 23 a 31

CONCELLO DE FOZ (LUGO)

24

O portavoz do BNG manifesta que outra vez é unha subida dun imposto indirecto, que
afecta a tódolos cidadáns, supón unha suba de máis do dobre, polo que se deberían de
tomar medidas.
A portavoz do PSdeG-PSOE manifesta que se deberían de aplicar máis impostos as rendas
máis altas, porque con esta subida e cos copagos, como o farmacéutico, o que se está a
facer e prexudicar os máis débiles.
O Señor Alcalde manifesta que non están de acordo con esta subida e a Xunta tampouco
debería de estar porque ata de agora non o aplicou. Esta subida non afectaría, entre outros,
o gasóleo de calefacción, etc. etc.
Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión

Votos a favor: 8, 1 BNG, 3 UNIFOZ e 4 PSdeG-PSOE

-

Votos en contra: ningún

-

Abstencións: 5 PP

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS

PREPARATORIOS

DE

PLENO

DE

DATA

24/10/2013

RELFECTIDO

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

10.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA A
COLABORAR NO COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO EMPREGADO POLOS
ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO CONCELLO DE FOZ E NA MELLORA DAS
CONDICIÓNS DE DITO SERVIZO.-

Dáse conta do ditame emitido pola comisión

informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión
ordinaria celebrada o día 24 de outubro de 2013, que no seu literal indica:
“MOCIÓN INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA A COLABORAR NO COFINANCIAMENTO DO
TRANSPORTE PÚBLICO EMPREGADO POLOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO
CONCELLO DE FOZ E NA MELLORA DAS CONDICIÓNS DE DITO SERVIZO
O Grupo Municipal Socialista do Concello de Foz, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa
que poida resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación esta MOCIÓN INSTANDO Á
XUNTA DE GALICIA A COLABORAR NO COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO
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-
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informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
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EMPREGADO POLOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO CONCELLO DE FOZ E NA
MELLORA DAS CONDICIÓNS DE DITO SERVIZO, en base ás seguintes consideracións:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En vista de que no actual contexto de crise moitos estudantes universitarios están tendo graves dificultades
económicas para iniciar ou continuar os seus estudios, e, máis se cabe, tendo en conta o endurecemento
dos requisitos académicos para acceder ás becas do Ministerio de Educación imposto por José Ignacio
Wert, que xerou numerosas protestas, tanto no ámbito educativo coma por parte de varias Comunidades
Autónomas, entre elas, Castela León e Extremadura, ambas gobernadas polo Partido Popular.
marcha noutros concellos, coma o veciño de Viveiro, se inste á Consellería de Educación a colaborar no
financiamento e na posta en funcionamento en Foz dun sistema de bonobús dirixido aos estudantes
estes realizan ás cidades de Santiago, A Coruña e Lugo, e que, así mesmo, se inste tamén á Consellería a
Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Foz presenta para a súa consideración e
aceptación polo Pleno Municipal a adopción dos seguintes
ACORDOS
1.- Instar á Xunta de Galicia para que, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, colabore no financiamento e na posta en funcionamento en Foz dun sistema de bonobús
dirixido aos estudantes universitarios do noso Concello, a través do cal se subvencione o 50 por cento do
custo dos viaxes que estes realizan ás cidades de Santiago, A Coruña e Lugo.2.- Instar á Xunta de Galicia para que, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, colabore no establecemento dun servizo especial de autobús sen paradas dirixido aos
estudantes universitarios do noso Concello.A portavoz do PSOE manifesta que debido a baixada das becas, é moi necesario esta axuda.
O portavoz do BLOQUE-MIXTO, manifesta que se estar a quedar atrás en todo.
O portavoz de UNIFOZ, cuestiona que sexa constitucional, para Foz si e para o resto non.
O Señor Alcalde, di que é moi difícil pola pouca capacidade do Concello.
Tralo debate pola presidencia, sométese a proposta contida na Moción anteriormente transcrita a
votación ordinaria, co resultado seguinte:
.
.
.

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

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO A
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE INSTANDO Á XUNTA DE
__________________________________________________________________________________________________________
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colaborar no establecemento dun servizo especial de autobús sen paradas dirixido aos mesmos.
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universitarios do noso Concello, a través do cal se subvencione o 50 por cento do custo dos viaxes que
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GALICIA A COLABORAR NO COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO EMPREGADO
POLOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO CONCELLO DE FOZ E NA MELLORA DAS
CONDICIÓNS DE DITO SERVIZO”.-

A portavoz do PSdeG-PSOE manifesta que tendo en conta o aumento dos requisitos para
obter becas, e tomando como exemplo outros Concellos, presentan esta Moción.
O señor Alcalde manifesta que hai que estudialo para ver como se financia, e que nos
orzamentos se faga esa petición.

O portavoces do BNG e de UNIFOZ están de acordo.
Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión

Votos a favor: 8, 1 BNG, 3 UNIFOZ e 4 PSdeG-PSOE

-

Votos en contra: ningún

-

Abstencións: 5, PP

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor
presidente o acordo acadado, deste xeito:
PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS

PREPARATORIOS

DE

PLENO

DE

DATA

24/10/2013

RELFECTIDO

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

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

11.A).- O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, presenta unha
proposición de alcaldía que, trala oportuna declaración de urxencia acadada por
unanimidade dos trece votos favorables dos señores/as concelleiros/as dos grupos PP,
PSdeG-PSOE, UNIFOZ e MIXTO-BNG,

ao abeiro do establecido no artigo 91.4 do ROF

aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, en relación ao que se
establece no artigo 138 do mesmo corpo regulamentario, éntrase no despacho da seguinte:
“PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que o pasado 17 de outubro de 2013 os grupos da corporación municipal mantiveron una reunión cos
representantes de emigrantes retornados da Mariña Lucense, onde se informa aos grupos da situación
creada polos requirimentos da Axencia Tributaria para que declaren as cantidades percibidas durante o
ano 2008 en concepto de pensións no estranxeiro e que regularicen os exercicios 2009, 2010 e 2011.
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-
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informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:
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deberíanse destinar a este fin.
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Que esta problemática obedece a que estas persoa nunca recibiron ningún tipo de información en relación
coa súa obriga de declararen as contías das pensión recibidas no estranxeiro, existindo un total
descoñecemento de ter que facer a declaración obrigatoria do IRPF, e que confirma a falta de
intencionalidade de defraudar polos veciños afectados.
Por outro lado os estados e países pagadores a gran maioría pertencentes á Comunidade Europea
tampouco notificou esa necesidade de declarar as cantidades das pensións enviadas no país receptor.

Somos coñecedores do acordo no Parlamento de Galicia aprobado por unanimidade de todos os grupos no
que se solicita ao goberno de España uns requirimentos similares aos que nos expoñemos nesta
proposición cos que evidentemente estamos totalmente dacordo.
Por todo iso, e a petición da Asociación de emigrantes retornados da Mariña, SOLICITO os acordos
seguintes:
1º.- Manifestar o apoio desta corporación aos veciños afectados pola reclamación da Axencia Estatal
Tributaria e o noso maior recoñecemento á labor que exerceron e exercen os Emigrantes do noso Concello
na revitalización da nosa Comarca.
2º Instar a Xunta de Galicia a:
a) Establecer mecanismos para a colaboración con este Concello na prestación de
asesoramento as persoas afectadas que o precisen.
b) Demandar ao Goberno do Estado a adopción urxente das seguintes medidas:
1- A anulación de todos os expedientes sancionadores instruídos pola axencia Estatal
tributaria, a aqueles pensionistas retornados que regulen a súa situación, e que se
lles notificou nos últimos meses por non tributaren por estas cantidades nos
exercicios a partir do 2008, tendo en conta o absoluto descoñecemento que tiña
desta obriga.
2- Facilitar a regularización da situación do período 2009-2012 sen fixar para as
persoas que se atopen nesta situación recargos nin intereses de demora.
3- O inicio dunha campaña de información a todos os afectados nas súas futuras
obrigas.
4- A revisión dos convenios marco con outros países para evitar situacións futuras
deste tipo que prexudican, como así resultou desta vez, ao colectivo de Emigrantes.
__________________________________________________________________________________________________________
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Este colectivo de Emigrantes retornados, merece un trato máis acorde co esforzo e sacrificio que sempre
tiveron co seu Pais de nacemento, en Galicia máis profundamente, por ser historicamente unha terra onde
ao largo dos anos en situación económicas desfavorables obrigou a buscar oportunidades laborais noutros
países e que dende hai varios anos volta a suceder , polo que non parece lóxico non dar máis
oportunidades a quen nunca as tivo e sempre colaborou no crecemento económico do noso país.

ACTA DEL PLENO

Dende os representantes dos afectados tamén informaron que a parte do exercicio 2008 , tamén recibiron a
notificación de liquidar os exercicios posteriores, o que supón para moitos pensionistas unha situación de
precaridade económica grave nun momento onde por outro lado as pensións atravesan un momento de
estancamento ou moi tibio crecemento.
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A total desinformación e falta de control que mantiveron as administracións contrasta ademais coa
premura coa que realizaron as notificacións e por suposto coa advertencia dunha posible sanción, o que
supón un agravio con todos aqueles que se acolleron a amnistía fiscal proposta polo goberno de España.
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3º) Trasladar este acordo ao Presidente da Xunta de Galicia, Presidente do Goberno de España e Grupos
Parlamentarios de Galicia e do Congreso dos Deputados”.-

Non habendo intervención algunha, o señor alcalde somete a transcrita proposición de
alcaldía a votación ordinaria e, por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as
asistentes, queda proclamado o seguinte A C O R D O:
PRESTAR APROBACIÓN AO CONTIDO DA PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA RELFECTIDO
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

proposición de alcaldía que, trala oportuna declaración de urxencia acadada por
unanimidade dos trece votos favorables dos señores/as concelleiros/as dos grupos PP,
ao abeiro do establecido no artigo 91.4 do ROF

establece no artigo 138 do mesmo corpo regulamentario, éntrase no despacho da seguinte:
“PROPOSTA DE ALCALDIA
Unha vez coñecida a Resolución do 9 de agosto de 2013, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola
que se incoa o procedemento de delimitación do Camiño de Santiago do Norte, ruta da costa e aberto o
tramite de exposición ao público de dous meses que remata o 5 de novembro.
Corroborado que ese trazado pola Mariña Lucense percorre polo interior dúas rutas trazadas que pasa
polos concellos de Ribadeo, Barreiros, Lourenzá Mondoñedo, e Trabada e omite o paso do camiño norte
polo noso concello, concretamente un punto de referencia histórico cultural como é a Basílica de San
Martiño de Mondoñedo.
Que se posúe gran cantidade de documentación histórica, respaldada por numerosos historiadores e
estudosos de que San Martiño de Mondoñedo foi hospital de peregrinos, habendo constancia escrita do
paso e asistencia de peregrinos durante moitos séculos neste lugar.
Que a hoxe basílica menor de San Martiño de Mondoñedo (Monumento Nacional), que foi sede episcopal
entre os 870 e 1112, antes de ser traspasada á sede de Vilamaior do Val de Brea (actual Mondoñedo) é a
catedral en pe máis antiga de España, considerada unha xoia do románico galego con elementos
arquitectónicos únicos no seu estilo.
Que o pasado 29 de outubro reuníronse os representantes da Asociación Abrindo Camiño, máis os
Alcaldes de Foz e Barreiros, o Presidente da Asociación de Comerciantes e Industriais de Foz, o Cronista
oficial de Foz e o historiador local, D: Juan Ramón Fernández Pacios.
Que nesa reunión,”Abrindo Camiño” informou que presentará unha alegación ao trazado proposto
inicialmente, para a que pide o apoio da corporación focense para quese inclúa a variante marítima da
Mariña Lucense, que traza pola costa de Ribadeo incluíndo o paso pola praia das catedrais e o pobo
costeiro de Rinlo, a costa de Barreiros ata a Espiñeira, xa en Foz pola parroquia de Vilaronte achegase á
Basílica de San Martiño de Mondoñedo na parroquia do mesmo nome, dende ahi pasa polo barrio da
Hermida dirección a Oirán no Concello de Alfoz para finalizar en Mondoñedo despois de atravesar
paraxes fluviais e aldeas únicas coma Barral e Ferrería de gran beleza.
Que son moitos os actos culturais realizados por esta asociación nestes últimos anos na que participou o
Concello de Foz , coma as xornadas do peregrino, promovendo esta alternativa e dando resposta con
documentación e testimonios ilustres da contrastada relación desta variante marítima coa peregrinaxe a
Compostela e co camiño Norte.
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aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, en relación ao que se
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11.B).- O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, presenta unha
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Que dita alegación non exclúe o trazado proposto pola Xunta senón que pide que se inclúa dita variante
marítima para ofrecer ao peregrino outras alternativas turísticas de gran proxección, como son a praia
das catedrais e a basílica de San Martiño, coñecemento do patrimonio cultural e histórico e outros
servizos, que facilitarían ao peregrino o paso e disfrute do propio camiño, podendo escoller o trazado que
máis lle interese.
Por todo isto e a petición da Asociación “Abrindo Camiño”, propoñemos.

Que o Pleno da Corporación Municipal de Foz amose o seu apoio á alegación proposta pola asociación
“Abrindo Camiño” para que sexa contemplada a variante marítima da Mariña Lucense dentro do trazado
do camiño norte, tal e como se propón na documentación anexa”.-

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

12.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes:
GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE
Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE:

-Que se mire pola supresión das barreiras arquitectónicas
-Que se faga un censo real das vivendas valeiras.
-Que se cumpran os acordos plenarios: roza de pistas, limpeza de barrios, etc.
GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ
Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ:

-Que se regule o tráfico na zona do instituto.
-Que se proceda a limpeza das beirarrúas.
-E que cumpran os rogos.
GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG
Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA:

-Que se revisen as tapas nos sumidoiros da Avda da Mariña.
__________________________________________________________________________________________________________
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Non habendo intervención algunha, o señor alcalde somete a transcrita proposición de
alcaldía a votación ordinaria e, por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as
asistentes, queda proclamado o seguinte A C O R D O:
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-Non se recibe a Radio de Foz nalgúns barrios.
-Que se poña o prazo de alegación no Concello do PXOM, para que a xente non se
equivoque,e que se poñan os planos en internet.

Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes:

-O recurso contencioso administrativo interposto contra a denegación da subvención da
Xunta de Galicia para instalacións deportivas.

O Señor Alcalde responde que foi en Cangas, porque se abriu á metade e tívose que podar.
-Concurso dos contratos vencidos.
O Alcalde manifesta que están a traballar pero a capacidade do Concello é limitada.
Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ)

-A auga das tubarias por problemas nos filtros.
-A subvención da Xunta de Galicia do DOGA DE 20-05-2013.
O Señor Alcalde manifesta que todos os días se piden moitas subvencións e hai que mirar si
se pediu.
-A modificación da Ordenanza das terrazas.
O señor Alcalde manifesta que se quedou de falar co grupo de Portavoces.
Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG)

-O custo das obras do aparcadoiro.
O señor Alcalde responde que sobre oito mil euros máis IVE.
-Que se convoque a Comisión de Suxerencias e Reclamacións.
O Señor Alcalde responde que se mirarán se hai asuntos a tratar.
-A seguridade nos pasos de peóns.
O Señor Alcalde responde que haber si se pode por orzamento.

ACTA DEL PLENO

-O pago de mil douscentos euros por arranxo dunha árbore en centenaria.
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O Señor Alcalde reponde que se gañou.
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Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE)
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Concluído o anterior, ás vinte e dúas horas e corenta 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.-

O alcalde,

Ana Barreiro Gómez

Javier Jorge Castiñeira
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A secretaria,

