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Sr. Conselleiro de Política Social  
Presidente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar 
Edificio Administrativo de San Lázaro - Rúa San Lázaro, s/n 3º andar 

CP 15781 Santiago de Compostela 
 

 A Comisión Executiva Local da Agrupación do PSdeG-PSOE de Foz, diríxese a vostede 

para EXPOÑER:  

1. A Xunta de Galicia e o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, construíron no termino 

municipal de Foz, unha residencia de maiores con centro de día, financiada nun 80% con 

fondos Feder e pola Xunta no 20% restante.  

 

2. O concello de Foz decide presentar ao pleno ordinario de maio de 2016  unha proposta 

de alcaldía para solicitar do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar que sexa o 

concello quen asuma, durante dous anos prorrogables a outros dous, a xestión da nova 

residencia para que, mediante da sinatura de un convenio coa entidade que xestiona 

actualmente o asilo focense, Mensajeros de la Paz, se presten os servizos en devandito 

centro, que resulta aprobada grazas ao voto de calidade do Sr. Alcalde 

 

3. O consorcio cede o uso do inmoble e equipamento para que, o Concello de Foz, asuma 

a xestión integral do centro, especificando, que pode facelo directamente ou 

indirectamente a través das diversas modalidades de contratación da xestión de 

servizos públicos establecidos na normativa dos reguladora dos contratos do sector 

público e demais normativa de aplicación vixente. O Consorcio ofrece apoio e 

colaboración no desenvolvemento desta actuación, podendo colaborar na realización 

de actuacións de información e asesoramento, mais en ningún caso o Consorcio asumira 

custe algún.   

 

4. Emítese un informe por parte da secretaria municipal que considera que o convenio 

entre o Consorcio e o Concello de Foz para a cesión do edificio e do uso, non se axusta 

a dereito, xa que debe levar aparellada a delegación de competencias na materia e ir 

acompañada de financiamento económico suficiente para a prestación do servizo. 

 

5.  O concello de Foz solicita e concédenselle as competencias en materia de servizos 

sociais para a xestión de dita residencia.  

 

 A postura do PSdeG-PSOE de Foz, neste tema, sempre foi moi clara, nunca tivemos 

inconveniente en que a xestión fose levada polo Concello, pero sempre de forma legal e, en todo 

caso, apostando sempre pola xestión pública. Asinar un convenio para ceder a xestión á entidade 

Mensajeros de la Paz, sen sacalo a concurso público era algo que, a parte de non axustarse a 

dereito, antollábasenos de imposible realización por ser presuntamente ilegal e así o denunciaba 

o noso grupo municipal diante da corporación e así llo explicou tamén aos empregados do actual 

asilo.   
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 O alcalde de Foz á vista da resposta dada polo Consorcio, sobre as modalidades de 

contratación da xestión de servizos públicos, parece comprender o que dende as filas socialistas 

sempre se expuxo e reclamou tanto en plenario como nos medios de comunicación e desistir da 

cesión da xestión da residencia mediante convenio á citada entidade, informando que se está 

procedendo á elaboración dunhas bases para sacar a concurso público a xestión da mesma. 

 A publicación, en pasados dias, dun artigo na prensa (anexo-1 a este escrito) onde, si 

ben se fai referencia ao concurso público, tamén se recollen as declaracións da persoa que 

xestiona o actual asilo a través de Mensajeros de la Paz, onde afirma que ten o compromiso por 

parte do Concello de que, en breves, estarán na nova residencia. Dita publicación, fai saltar as 

alarmas, xa que da a entender que será a esta entidade, Mensajeros de la Paz, á que se 

adxudicará devandito concurso.  

 Visto que a idea do alcalde de Foz, como se reflexa na proposta de alcaldía que 

referiamos ao inicio do escrito (anexo-2) e as súas diferentes declaracións ao largo do tempo 

nos medios de comunicación, (exemplos en anexos-3, 4 e 5) sempre foron expresando a súa 

vontade de ceder directamente a xestión da nova residencia a  Mensajeros de la Paz, fai que nos 

cuestionemos si as bases para o concurso público que se van a elaborar dende o concello de Foz, 

aínda axustadas a legalidade vixente, sexan redactadas á medida e pensando en favorecer a dita 

entidade o que, ao noso xuízo, incorrería en un acto de prevaricación administrativa.        

 Dados os antecedentes expostos anteriormente e para garantir que as bases do 

concurso público aseguren a igualdade de oportunidade dos licitantes tal e como se expón na 

Lei de Contratos do Sector Público,  que a  adxudicación da xestión sexa a máis proveitosa para 

dotar do mellor servizo posible aos nosos maiores, que se garanta o interese xeral de tódolos 

veciños,  que os trámites de adxudicación sexan públicos e transparentes e  co ánimo da defensa 

duns servizos sociais públicos e dignos e a transparencia na Administración Pública,  

SOLICITAMOS: 

• Que a Consellería que vostede ostenta e o Consorcio de Servizos de Igualdade e 

Benestar que preside, fagan un seguimento pormenorizado do concurso e adxudicación 

da xestión da residencia e centro de día sita no termino municipal de Foz e garantan a 

transparencia, lexitimidade e igualdade de oportunidades do mesmo.  

 

• Que as novas instalacións comecen a funcionar no prazo máis breve posible, toda vez 

que están completamente equipadas dende hai máis de ano e medio. 

 

En Foz a 7 de novembro de 2017 

  

 

 

Executiva Local do PSdeG-PSOE de Foz  

Remitente: Agrupación Local de Foz do PSdeG-PSOE NIF: G28477727 
Rúa Trapero Pardo nº 20 Baixo 27780 Foz (Lugo) 


