
Acta nº 8/2013
ACTA  DA  SESIÓN  ORDINARIA  DO  PLENO  DA  CORPORACIÓN  DO  CONCELLO  DE  MOAÑA 
CELEBRADA O DÍA 31 de xullo de 2013.

En Moaña a 31 de xullo de 2013, xoves, sendo as vinte vinte horas no Salón de Plenos da 
Casa  do  Concello,  previa  convocatoria  para  o  efecto,  reúnense,  en  primeira  e  pública 
convocatoria,  os señores concelleiros que se relacionan na marxe,  co obxecto  de celebrar 
sesión ordinaria do Pleno da Corporación do Concello de Moaña.

A tódolos asistentes entregóuselles copia da orde do día, cos asuntos para tratar, poñéndose á 
súa  disposición  o  expediente  da  sesión  e  cumprindo  os  trámites  esixidos  pola  normativa 
vixente. 

O motivo de haber escomenzado as vinte horas  vinte minutos foi que o Secretario  
Accidental chegou tarde, debido a que viña de Vigo e quedou retido durante media hora en 
Bouzas por culpa de un incendio dunha nave. Cando chegou o Concello  os concelleiros do 
Bloque e Psoe baixaban polas escaleiras, ausentandose do salón de plenos dado que naide 
lles avisou do retraso do Secretario accidental.

 A orde do día deste pleno e a que se detalla a continuación.

ORDE DO DÍA

1º.- Aprobación das actas das sesións anteriores.
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.-  Resolución  de  alegacións  e  aprobación  definitiva  do  Regulamento  de  organización  e 

funcionamento do punto da atención á infancia (Programa Aquelar) do Concello de Moaña.

8º.- Dar conta do informe sobre a execución do Plan de axuste previsto no artigo 7 do Real 

Decreto Lei 4/2012, de 24 de febreiro.

9º.- Dación de contas sobre o Plan Concertado de Servizos Sociais 2013.
10º.- Moción da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña sobre Centro de Alta 

ASISTENTES

    GRUPO POLÍTICO
ALCALDE:
D. José Fervenza Costas PP

CONCELLEIROS:
Dª. Susana Varela Santiago. PP
D.  Jorge Santomé Gestido. PP
D.  Angel Manuel González Riobó. PP
Dª. María Colomba López Freire. PP
Dª. Rosa Solla Veiga. PP
D.  José Freire Cancelas. PP
Dª. María del Carmen Maya Santomé. PP

SECRETARIO:
 D.  Jose Rodriguez Veloso



Resolución do Morrazo.
11º.- Moción do Grupo Municipal do BNG sobre reprobación aos deputados/as que aprobaron a 
quita das participacións preferentes.
12.-  Moción  do  Grupo  Municipal  do  BNG  solicitando  a  comparecencia  ante  o  Pleno  do 
concelleiro delegado de Facenda.
13.-  Moción do Grupo Municipal do PSG-PSOE sobre dereito á libre decisión das mulleres.
14.- Moción do Grupo Municipal do PSG-PSOE sobre mantemento dos Xulgados de Paz e da  
gratuidade dos rexistros civís. 
15.- Moción do Colectivo de Beneficiari@s de pensións do extranxeiro.
16.- Rogos e preguntas.

Cóntase  ca  presenza  entre  o  público  asistente  dos  afectados  polas  subscricións 
preferentes  e  subordinadas.  Estes  afectados  corean  diferentes  slogans  demandando  unha 
solución ao seu problema, facendo sonar bucinas.

Ante a imposibilidade de celebrar o Pleno, motivado a presencia destos afectados e a 
falta de quorum o Sr. Alcalde acorda levantar a sesión, sendo ás vinte horas e trinta minutos do 
expresado día co que se dá por rematado o acto, estendéndose a presente acta que asina a  
Sr. Alcalde-Presidente, comigo Secretario, de todo o cal  eu, dou fe.
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