
ACTA Nº 02/2013

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA O DÍA 31 DE XANEIRO DE 
2013.

ORDE DO DÍA

1º.- Aprobación da acta da sesión anterior.
2º.- Resolucións da Alcaldía.
3º.-  Solicitude  da  concesionaria  de  revisión  prezos  públicos  do  servizo  da  piscina 
cuberta municipal do Concello.
4º.- Resolución de alegacións e aprobación definitiva da Ordenanza municipal 
reguladora de terrazas para actividades de restauración.
5º.- Inicio de expediente para o nomeamento de D. Roberto González Pastoriza como 
fillo predilecto de Moaña a título póstumo.
6º.- Designación de representante da Corporación no consello escolar do CEIP A Guía.
7º.- Moción do Grupo Municipal do BNG sobre enmenda aos orzamentos da Xunta de 
Galiza para investimentos en Moaña.
8º.-  Moción  do  Grupo  Municipal  do  BNG  en  defensa  do  servizo  de  salvamento 
marítimo da Xunta de Galiza e dos seguros por mal tempo ou accidentes no mar.
9º.- Moción da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña sobre Centro de 
Alta Resolución do Morrazo.
10º.-Rogos e preguntas.

Señores asistentes:

Sr. Alcalde:
D. José Fervenza Costas

Srs. Concelleiros:
Dna. Susana Varela Santiago
D. Jorge Santomé Gestido
D. Angel Manuel González Riobó
Dna. María Colomba López Freire
Dna. Rosa Solla Veiga
D. José Freire Cancelas
Dna. María del Carmen Maya Santomé
D. Xosé Manuel Millán Otero
Dna. María Martínez Nogueira
Dna. María Beatriz Riobó Rouco
D. Odilo Barreiro Martínez 
Dna. María Libertad Cruz Couso
D. Daniel Rodas Chapela
Dna. Coral Ríos Santomé
D. Victor Manuel Pastoriza Lino
Dna. Marta Freire Riobó
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   Na Casa do Concello de Moaña a 31 de xaneiro do 2013, sendo as 20:05 horas, 
reúnense os Señores sinalados baixo da presidencia do Sr. Alcalde D. José Fervenza 
Costas,  asistido polo Secretario Xeral do Concello D. Carlos Piñeiro Sarmiento,  coa 
finalidade  de  celebrar  Pleno  ordinario,  anunciado  para  o  día  de  hoxe.  Cóntase  ca 
presencia entre o público asistente con afectados polas suscripcións preferentes.
   
   O Sr. Alcalde da as boas tardes.
   Unha parte do público interrompe a intervención do Alcalde facendo sonar pitos e 
bocinas durante varios minutos e berrando unha serie de eslogans.
   O Sr. Alcalde sinala que está de acordo cos afectados. Tanto eu coma o resto da 
Corporación solidarizámonos con vós. Estamos a facer todo o que está nas nosas mans. 
Somos solidarios e imos suspender este Pleno por solidaridade. Se isto vai axudar en 
algo o Pleno vai quedar suspendido.
   Un representante dos afectados polas preferentes toma a palabra. Afirma que quere 
pedir  desculpas  aos  colectivos  que  presentaron as  mocións  en Pleno.  Pero  non nos 
serven xa  fotos  e  boas  palabras.  Xa chegou.  Queremos  compromisos.  Creremos  ao 
Alcalde cando poña o seu cargo a disposición de Feijóo. De estar a gobernar calquera 
outro partido estariamos aquí igual. A vostedes tocoulles tourear este touro. Alcalde, 
cando  poña  o  seu  cargo  a  disposición  creremos  que  está  a  favor  dos  veciños. 
Alegrámonos polos que xa cobraron pero aínda hai moitos afectados. Tamén están os da 
subordinadas.
   O Sr. Alcalde afirma que está cos afectados. Estou a facer o que está na miña man.
   Outro veciño pide unha solución ao problema. Solo nos vale iso. Ou devolver os 
cartos ou dimisión do Alcalde.
    O Sr. Alcalde acorda levantar o Pleno, sendo ás vinte horas e vinte minutos  do 
expresado día. (Os Concelleiros e a maior parte do público asistente permanecen nos 
seus asentos).

   Autorízase  a  presente  acta  ca  firma  do  Sr.  Alcalde  e  do 

Secretario que da fe.

Vº PRACE                                                                                            O SECRETARIO
O ALCALDE     
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	Autorízase a presente acta ca firma do Sr. Alcalde e do Secretario que da fe.

