CONCELLO DA LARACHA
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO O DÍA 15 DE XUÑO DO ANO 2017
No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Laracha, sendo as 13 horas e 30 minutos do día
15 de xuño do ano 2017, baixo a Presidencia do sr. Alcalde e coa asistencia dos sres. concelleiros que se
relacionan, reúnese o Pleno da Corporación para celebrar, en primeira convocatoria, sesión ordinaria
convocada para este día.
PRESIDENTE
JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA
CONCELLEIROS
Grupo político municipal P.P.
JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BARBEITO
JESÚS SOUTO PENA
RAMIRO BELLO RECOUSO
JOSÉ ALBERTO BLANCO VEIGA
ALBERTO FUENTES PREGO
PATRICIA Mª. BELLO CANEDO
MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ REY
CRISTINA VIEITES CALVO
ADELINA LISTE MONELOS
ANTONIO FRAGA BOLÓN
ANA BELÉN RODRÍGUEZ VILAS
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Grupo político municipal B.N.G.
XOAN MANOEL SANDE MUÑIZ
CAROLINA CASTIÑEIRAS BRANDÓN
Grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE
ELADIO VERDÍA GARCÍA
Grupo político municipal Mixto
ANTONIO ANTELO AÑON
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Excusan a súa asistencia: JUAN CAAMAÑO REGUEIRA
Asiste como secretaria a da Corporación, Cristina Castro Fuentes, que da fe do acto.
Asiste como interventora Rut Presas Pardo
A continuación procédese ao exame dos asuntos comprendidos na
ORDE DO DÍA.
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE SESIÓN ANTERIOR ( 26.05.2017)
Non habendo alegacións, aprobase por unanimidade
2.- DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE APROBACIÓN DA ADHESIÓN AO PROGRAMA
CIDADES AMIGAS DA INFANCIA LIDERADO POR UNICEF
Dase lectura á proposta ditaminada favorablemente na Comisión de Asuntos Xerais de 9 de xuño de
2017 , que se copia literalmente
ADHESIÓN AO PROGRAMA CIDADES AMIGAS DA INFANCIA DE UNICEF
O programa Cidades Amigas da Infancia, liderado por UNICEF Comité Español, ten como obxectivo xeral
promover a aplicación da Convención sobre os Dereitos do Neno (ONU, 1989) -da que España é signatario- no
ámbito dos Concellos.
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O programa Cidades Amigas da infancia ten como puntos fundamentais, o deseño de políticas públicas eficaces
baseadas na Convención sobre os Dereitos do Neno (enfoque de dereitos e de equidade), a promoción da
participación infantil e adolescente (enfoque de participación) e o impulso de alianzas entre todos os actores
relacionados coa infancia a nivel municipal (enfoque ALIA).
O Programa Cidades Amigas da Infancia púxose en marcha en España no ano 2001 e conta co apoio do
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), o Instituto Universitario UAM-UNICEF de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia
(IUNDIA) e UNICEF Comité Español.
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A través do Selo de Recoñecemento Cidade Amiga da Infancia, UNICEF Comité Español recoñece aos
Concellos que cumpren cos requisitos establecidos para ese efecto, que se recollen no documento de Bases de
Convocatoria Selo CAI 2017-2018.
Cremos que o Programa Cidades Amigas da Infancia e o Selo de Recoñecemento Cidade Amiga da Infancia
favorecerán os intereses da poboación en xeral e da infancia en particular. Consideramos que o noso municipio
cumpre cos requisitos estipulados nas bases da convocatoria aberta por UNICEF Comité Español. E
manifestamos a nosa vontade de contribuír activamente á difusión e aplicación da Convención sobre os Dereitos
do Neno no Concello da Laracha.
Con esa finalidade, solicitamos a UNICEF Comité Español iniciar os trámites para a adhesión do Concello da
Laracha ao programa Cidades Amigas da Infancia e a obtención do Selo de Recoñecemento Cidade Amiga da
Infancia, así como contar co seu posterior apoio e colaboración para o desenvolvemento, a mellora continua e a
innovación das políticas de infancia e adolescencia neste municipio.

Rematada a lectura e nnon habendo debate, sométese a votación o ditame sendo aprobado por
unanimidade dos concelleiros presentes
3.- DITAME DA COMISION INFORMATIVA

DE APROBACIÓN DO RECOÑECEMENTO

EXTRAXUDICIAL Nº 9
Explícase pola interventora o expediente de recoñecemento extraxudicial, cuxa propsta foi ditaminada
favorablemente na Comisión Informativa de Facenda de 12 de xuño de 2017 que di:
Ante a presenza de Facturas petencentes ao exercicio 2016 no departamento de Intervención e para
as que non se preveu consignación de crédito nas partidas do Orzamento do 2017 adicadas ao
recoñecemento extraxudicial.
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Acreditando polo grupo de goberno a necesidade do servizo reflexado na factura así como a súa
conformidade.
Visto o informe de Intervención de data 06.06.2017
Visto que no expediente preténdese pagar facturas que unha vez rematado o exercicio 2016 non se
puideron imputar ao orzamento municipal por remitirse ao concello nos meses de 2017.
Tendo en conta que a Base de execución nº14 do orzamento para 2017 establece que: “o
recoñecemento extraxudicial de créditos corresponderá ao pleno da corporación. Non obstante,
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cando no expediente tramitado para o efecto se acredite a existencia de crédito dispoñible nas
aplicacións orzamentarias de aplicación, dentro do seu nivel de vinculación , para facer fronte as
obrigas derivadas de tal recoñecemento extraxudicial, corresponde á alcaldía o ACTO MATERIAL
DA SUA APROBACIÓN , de conformidade co establecido no artigo 60 en relación co 26.2 c) do Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.En todo caso, entendese que existe dotación orzamentaria cando o
orzamento en vigor prevea aplicacións orzamentarias especificas para gastos relativos a exercicios
anteriores e se correspondan cos que sexan obxecto de recoñecemento extraxudicial.”
Dado que non existe dotación orzamentaria no orzamento en vigor para os gastos que a continuación
se detallan correspondentes ao exercicio 2016
En atención ao exposto, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte Acordo:
PRIMERO. Para evitar un enriquecemento inxusto ao provedor : Aprobar o recoñecemento
extraxudicial do crédito seguinte:
Nº rexistro Nº de Documento

Provedor

Concepto

Aplicación

de entrada

orzamentaria

Importe
(€)

de
xustificante
F/2017/194 FE16137011906893

GAS

NATURAL FACT

S.U.R. SDG, S.A.

Nº 920

FE16137011906893
POR

SUMINISTRO

ENERXIA
ELECTRICA

EN
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CENTRO
REITORAL

DE

CAION DO 3/11/16 A
30/11/16
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22100

191,48

F/2017/198 FE17137000446998

GAS

NATURAL FACT

S.U.R. SDG, S.A.

Nº 920

22100

225,71

22706

1694

FE17137000446998
POR

SUMINISTRO

ENERXIA

EN

CENTRO
REITORAL

DE

CAION
F/2017/321 S-2017- 00023

DECEMBRO 2016
FACT Nº S-2017- 327

MOVE
SERVICIOS

DE 00023

OCIO

DE

MANTEMENTO
MES

DECEMBRO

2016
FACT Nº S-2017 24 327

MOVE
SERVICIOS

POR

Y XIMNASIA

DEPORTES,S.L.

F/2017/322 S-2017 24

MES

22706 1615,35

DE POR ACTIVIDADES

OCIO
DEPORTES,S.L.

Y DEPORTIVAS
ZUMBEA

KIDS,

ZUMBEA

E

PATINAXE
F/2017/401 27555

TORNEIRO S.A

DECEMBRO 2016
FACT Nº 27555 POR 241
ALUGUER

0
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LIXADORA BANDA
VIRUTEX DENDE O
15/12/16

A

15/1/17

OBRADOIRO

III

IRA CON CARGO A
SUBVENCION

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na
https://sede.alaracha.es (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica
municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos).”

2030

212,15

F/2017/505 2017 88

F/2017/506 2017 87

F/2017/560 000114/17

AXIÑA

FACT Nº 2017 88 327

SERVICIOS

POR

DEPORTIVOS,

XIMNASIA

S.L.

MANTEMENTO

AXIÑA

MES MARZO 2016
FACT Nº 2017 88 327

SERVICIOS

XIMNASIA

DEPORTIVOS,

MANTEMENTO

S.L.

MES

1694

22706

1694

21200

194,64

2120

970,21

22100

802,58

22699

73,35

ACTIVIDADE
DE

DE

FEBREIRO

2016
INSTALACIONES FACT
TASENDE,S.L.U

22706

000114/17 323

MANO DE OBRA +
DESPLAZAMIENTO
DE

ANULAR

TUBERIAS EN CEIP
F/2017/569 000113/17

DE PAIOSACO
INSTALACIONES FACT 000113/17 DE 323
TASENDE,S.L.U

MATERIAL

+

0

MANTENIMIENTO
DE CALEFACCION
DE COLEGIO DE
LARACHA
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F/2017/655 1CSN170100208422

CIDE

PAIOSACO 2016
FACT

HCENERGIA,

1CSN170100208422

S.A.

POR
MES

Nº 312

SUMINISTRO

CENTRO

F/2017/1031 2 000721

Y

SAUDE

DECEMBRO

MANUEL

2016
FACT Nº 2 000721 920

PRIETO

POR AUGAS MES

VILARIÑO

NOVEMBRO 2016
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F/2017/1196 FACTURAS VARIAS CIDE
EDIFICIIOS

HCENERGIA,

FACTURAS VARIAS 920
EDIFICIIOS

ADMINISTRATIVOS S.A.

ADMINISTRATIVOS

NOVEMBRO

NOVEMBRO

E

E

DECEMBRO 2016
RECIBO

CONSORCIO

LIQUIDACION 610

GALEGO

DE POR APORTACION

SERVIZOS

DE ECONOMICA

IGUALDADE
BENESTAR

22100 1.926,55

DECEMBRO 2016
LIQUIDACION 610 231

E MUNICIPAL

22706 3.126,24

DO

SERVIZO XANTAR
NA

CASA

OUTUBRO,
NOVEMBRO
F/2017/1203 FACTS

VARIAS CIDE

ESCOLAS

DECEMBRO 2016
FACTS
VARIAS 323

HCENERGIA,

COLEXIOS

S.A.
CIDE

DECEMBRO 2016
FACTS
VARIAS 342

INSTALACIONS

HCENERGIA,

INSTALACIONES

DEPORTI

S.A.

DEPORTIVAS

CIDE

DECEMBRO 2016
FACT

HCENERGIA,

1CSN170100208423

S.A.

POR ENERXIA EN

DECEMBRO
F/2017/1204 FACTS

DECEMBRO
F/2017/1205 1CSN170100208423
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E

BIBILOTECA

22100 2558,07

MES
22100 2641,74

3321 22100

554,82

MES

DECEMBRO 2016

SEGUNDO. Aplicar, con cargo as partidas, na súa bolsa de vinculación, do Orzamento do exercicio
2017, os correspondentes créditos, ao non estar afectos a día de hoxe a ningún compromiso de gasto.
Non habendo debate sométese a votación o Ditame da Comisión Informativa resultando aprobado por
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unanimidade dos membros presentes.
4.- DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1/2017 NA MODALIDADE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO
Explícase pola Interventora a proposta ditaminada favorablemente na Comisión Informativa de Facenda de
12 de xuño de 2017, que di:
En relación co expediente relativo á concesión do suplemento de crédito financiado mediante anulacións ou
baixas de créditos doutras aplicacións, en cumprimento da Providencia de Alcaldía de data 06.06.2017,
emito a seguinte proposta de acordo,
ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO. Considerando a existencia de gastos que non poden demorarse até o exercicio seguinte,
para os que non existe crédito, por Providencia de Alcaldía se iniciou expediente para a concesión de
suplemento de crédito financiado con cargo a anulacións ou baixas de créditos doutras aplicacións.
SEGUNDO. Con data 06.06.2017, emitiuse Memoria do Alcalde na que se especificaban a modalidade
de modificación do crédito, o financiamento da operación e a súa xustificación.
TERCEIRO. Con data 06.06.2017 emitiuse informe de Intervención.
CUARTO. Con data 06.06.2017 emitiuse Informe de Avaliación do Cumprimento de Avaliación do
Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria
LEXISLACIÓN APLICABLE
A Lexislación aplicable ao asunto é a seguinte:
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— Os artigos 169, 170, 172 e 177 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— Os artigos 34 a 38 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o
Capítulo I, do Título VIN, da Lei 39/1988, de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais, en
materia de orzamentos.
— Os artigos 3, 4, 11, 12, 13, 21 e 23 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.
— O artigo 16.2 do Regulamento de Desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de
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Estabilidade Orzamentaria, na súa Aplicación ás Entidades Locais, aprobado por Real Decreto
1463/2007, de 2 de novembro.
— O Regulamento (UE) Núm. 549/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio
de 2013, relativo ao Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC-10).
— O artigo 22.2.e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
— A Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura de orzamentos
das entidades locais.
— A Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigacións de
subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.
— O artigo 28.j) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información
pública e bo goberno.
— A Base 7ª das Bases de execución do Orzamento de A Laracha
Considera que o expediente seguiu a tramitación establecida na Lexislación aplicable, procedendo a súa
aprobación inicial polo Pleno, de conformidade co disposto no artigo 177.2 do Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, e no artigo 22.2.e) da
Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
Por iso, de conformidade co establecido no artigo 175 do Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, o que
subscribe eleva a seguinte proposta de resolución:
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PROPOSTA DE ACORDO AO PLENO MUNICIPAL
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos núm. 1/2017 do
Orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito, financiado con cargo a anulacións ou
baixas de créditos doutras aplicacións, como segue a continuación1:
1

A Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, indica que as
aplicacións orzamentarias se definirán, polo menos, pola conxunción das clasificacións por programas e económica. Resultará
obrigatoria en ambas a presentación, polo menos, a nivel de grupo de programa ou programa e concepto ou subconcepto
respectivamente. A estrutura que se especifica no anexo I da Orde sobre a clasificación por programas débese considerar
pechada e obrigatoria naquelas categorías xa existentes, podendo desenvolverse novas a partir delas. Ademais, a categoría
subprogramas será aberta.
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Altas en aplicacións de gastos
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Aplicación

Suplemento de Crédito

DESCRICIÓN

Progr.

Económica

433

68200

Nave para o Viveiro de
Empresas

136.126,08

136.126,08
TOTAL
Esta modificación finánciase con cargo a anulacións ou baixas de créditos doutras aplicacións, nos
seguintes termos:
Baixas ou Anulacións en Concepto de Ingresos

Aplicación
Progr.

Económica

150

60000

161

22675

161

22799

Créditos

Baixas ou

Créditos

DESCRICIÓN

iniciais

anulacións

finais

Expropiación paseo de Caión

21.042

21.042

0.00

28.850,35

28.850,35

0.00

488.000

5.000

483.000

9.329,46

9.250

79,46

60.000

17.300

42.700

Abastecemento de auga.Reco
extraxudicial
Abastecemento de
auga.traballos realizados por
outras empresas
Recollida de

1621

22675

residuos.Recoñecemento
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extraxudicial
ALUMEADO
165

22675

PUBLICO.RECOÑECEMENT
O EXTRAXUDICIAL

170

22701

CONTROL DE SEGURIDADE

18.000

18.000

0.00

171

22675

PARQUES Y XARDÍNS.RECON

4.610

1.866,94

2.743,06

EXTRAXUDICIAL
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312/

21200

MANTENEMENTO

CENTRO

5.000

3.399,04

1.600,96

5.913,87

4.690,71

1.223,16

10.000

10.000

0.000

18.000

16.727,04

1.272,96

DE SAÚDE
CARRETEIRAS
453

22675

RECOÑECEMENTO
EXTRAXUDI

453

60000

BEIRARRÚAS

161

22706

ESTUDIOS

E

TRABALLOS

TÉCNICOS
TOTAL

136.126,08

Ademais, queda acreditado o cumprimento dos requisitos que establece o artigo 37.2, apartados a) e
b), do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son os seguintes:
a) O carácter específico e determinado do gasto a realizar e a imposibilidade de demoralo a
exercicios posteriores.
b) A inexistencia no estado de gastos do Orzamento de crédito destinado a esa finalidade
específica, que deberá verificarse no nivel en que estea establecida a vinculación xurídica.
SEGUNDO. Expor este expediente ao público mediante anuncio insiro no Boletín Oficial da Provincia,
polo prazo de quince días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións
ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado si durante o citado prazo non se
presentaron reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas.

CVD: aFlL2WhBbn0Wm4HWRrln
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

No entanto, a Corporación acordará o que estime pertinente.
O concelleiro do BNG Xoán Sande Muñiz di que están a favor pois era algo que demandaba o seu grupo
dende hai moito tempo
Sométese o Ditame a votación resultando aprobado por unanimidade dos membros presentes
5.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA DE BONIFICACIÓN NA CUOTA DO ICIO SEGUNDO ORD. FISCAL
Nº 17- ARTIGO 6ºE) A FAVOR DE INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. E DE AMBULANCIAS E
POMPAS FÚNEBRES SAN ANTONIO
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Explícase polo alcalde que este punto non foi ditaminado na Comisión Informativa de Facenda que se
celebrou o 12 de xuño por non estar preparado, pero que se eleva a Pleno como proposición. É necesario que
se ratifique a incorporación do asunto na Orde do día por maioría simple.
Así, sometida a incorporacion deste asunto no Orde do Día a votación resulta aprobada por unanimidade
O alcalde explica a bonificación a INDITEX e POMPAS FÚNEBRES, cuxa proposta se copia literalmente:

A Ordenanza Fiscal número 17, reguladora do i mposto sobre construcións, instalacións e obras,
recolle no artigo 6° a posibilidade de conceder bonificacións na cota de dito imposto a aquelas
construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal
por concorrer circunstancias sociais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego. Tal declaración,
así como o outorgamento da bonificación, corresponde ao Pleno do Concello, previa solicitude do
interesado.
As persoas xurídicas que se detallan no anexo á presente proposta presentaron os días 18.04.2017 e
06.06.2017, respectivamente, solicitude de bonificación da cota do imposto de construcións,
instalacións e obras.
Visto o informe da arquitecta técnica municipal, as obras cumpren coas c ondicións detalladas no
artigo 6° da ordenanza para ser susceptibles de declaración de especial interese ou utilidade
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municipal, así como para obter a correspondente bonificación fiscal.
Tendo en conta todo o exposto, de conformidade co establecido do artigo 103.2 a) do Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e no artigo 6° da Ordenanza Fiscal número 17 do
Concello da Laracha, proponse ao Pleno, previo ditame da Comisión Informativa Permanente de
Asuntos Económicos, Facenda e Especial de Contas, o seguinte acordo:
Aprobar a declaración de especial interese ou utilidade municipal pola causa detallada no anexo, así
como a bonificación do Imposto sobre construcións, instalacións e obras na porcentaxe que se
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especifica no anexo.
Ademais, dende esta alcaldía solicítase que por parte intervención municipal sexa emitido o preceptivo
informe.
SOLICITANTE

DATA

OBRA

CAUSA ARTIGO 6º DA PORCENTAXE

SOLICITU

O.F. 17ª

BONIFICACIÓN

DE

AMBULANCIAS 18.04.2017 edificio
E

POMPAS

FÚNEBRES SAN

para Aptdo. d): Obras de 95 %

tanatorio

e primeiro

crematorio

ANTONIO

INDUSTRIA DE 06.06.2017 Instalacións

establecemento

ou

implantación

de

empresas

no

Polígono Industrial.
Aptdo. d): Obras de

DISEÑO

loxísticas e outras primeiro

TEXTIL, SA

para complementar establecemento

ou

a

de

súa

actividade implantación

empresarial

empresas

no

Polígono Industrial.
Sometida a proposta a votación resulta aprobada por unanimidade
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E non habendo mais asuntos que tratar, se levanta a sesión ás 13:45h

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na
https://sede.alaracha.es (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica
municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos).”

