CONCELLO DA LARACHA
SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE CELEBRADA POLO PLENO O DÍA 10 DE
NOVEMBRO DO ANO 2017
No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Laracha, sendo as 13 horas e 30 minutos do día 10
de novembro 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 extraordinaria e
urxente 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
PATRICIA Mª. BELLO CANEDO
MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ REY
CRISTINA VIEITES CALVO
ADELINA LISTE MONELOS
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ANTONIO FRAGA BOLÓN
ANA BELÉN RODRÍGUEZ VILAS
ALBERTO FUENTES PREGO
Grupo político municipal B.N.G.
XOAN MANOEL SANDE MUÑIZ
CAROLINA CASTIÑEIRAS BRANDÓN
Grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE
ELADIO VERDÍA GARCÍA
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Excusan a súa asistencia:
JUAN CAAMAÑO REGUEIRA (PSOE)
ANTONIO ANTELO AÑON (GRUPO MIXTO)
Asiste como secretaria a da Corporación, Cristina Castro Fuentes, que da fe do acto.
Asiste como Interventora accidental Lucía Barreiro Angeriz
A continuación procédese ao exame dos asuntos comprendidos na

ORDE DO DÍA.
1º.- APROBACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN
Xustifica o alcalde a urxencia da sesión polo motivo de carácter económico de que hai que iniciar as
contratacións antes de acabar o ano.
Intervén o concelleiro Sande Muñiz e di que xa se lle deu a información á prensa hai unha semana e que por
iso vanse abster na urxencia
Explícalle o alcalde que á prensa adiantóuselle algún asunto, pero non estaban todos preparados e por ese
motivo non se podía convocar o pleno.
Sométese a votación a urxencia da sesión resultando aprobada por 12 votos a favor do grupo municipal do
PP e 3 abstencións ( 1 PSOE +2 BNG)
2.- PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL ( PLAN ÚNICO DOS CONCELLOS) ADICIONAL 2017.
Explica o alcalde o POS ADICIONAL 2017, cuxa proposta cópiase literalmente:
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PROPOSTA DE ALCALDÍA
José Manuel López Varela, alcalde do Concello da Laracha,
Á vista das bases reguladoras do Plan de Cooperación as Obras e Servizos de competencia municipal
ADICIONAL 2017 aprobadas pola Excma. Deputación provincial PROPOÑO ao Pleno do Concello:
1.–“Aprobar a participación no Plan POS + Adicional 2017 da Deputación provincial da Coruña,
cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada
aos investimentos e, no seu caso, ao financiamento da achega provincial 2017 e de acordo co financiamento
que se indica:
A) Realización de obras e subministracións:
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Denominación da obra ou
Orzamento
Deputación Concello
subministración
total
Pavimentación en Manuel Murguía e
mellora de capa de rodadura do camino 61151.00€ 0
61151.00€
rural Sx 19 Xesteira – AG 55

SUBTOTAL OBRAS /
61151.00€
61151.000€
SUBMINISTRACIÓNS
Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos e que se relacionan nesta
táboa.
C) Resumo:
SUBTOTAIS
SUBTOTAL OBRAS /SUBMINISTRACIÓNS
SUBTOTAL GASTOS CORRENTES
TOTAL

Deputación Concello Orzamento total
61151.00€ 0
61151.00€
0
0
0
61151.00€
61151.00€
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2.–Declarar que o Concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos
investimentos, e que ten solicitadas as concesións e autorizacións dministrativas que legalmente sexan
necesarias.
3.–Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2017 os fondos necesarios para
facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 2017 se a houbera.
4.–Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da contratación e
execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada si esta se produce
efectivamente.
5.–Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións
públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que existan axudas ou subvencións
concorrentes doutras Administracións para a súa execución, achégase o detalle de cada unha delas,
acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.
6.–Autorizase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e
da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas
tributarias e coa Seguridade Social.
7.–Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente
acordo e o correspondente expediente.
A Laracha, 08.11.2017
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Non hai intervencións.
Sométese a aprobación a proposta de alcaldía resultando aprobada por unanimidade dos presentes
3.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO – CRÉDITO EXTRAORDINARIO 1/2007
Explica o alcalde o expediente de remanente de crédito, cuxa proposta cópiase:
PROPOSTA AO PLENO
Considerando a existencia de gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte, para os que non
existe crédito no vixente Orzamento da Corporación, e dado que se dispón de remanente líquido de
Tesourería segundo os estados financeiros e contables resultantes da liquidación do exercicio anterior.
Considerando que con data de 8 de novembro de 2017 emitiuse Memoria do Alcalde na que se
especificaban a modalidade de modificación do crédito, o financiamento da operación e a súa xustificación.
Considerando que con data 8 de novembro de 2017, emitiuse informe de Intervención sobre a Lexislación
aplicable e o procedemento a seguir.
Realizada a tramitación legalmente establecida e visto o Informe de Intervención, proponse ao Pleno a
adopción do seguinte, ACORDO
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos n.º1/2017 coa modalidade de
crédito extraordinario, financiado con cargo ao remanente líquido de Tesourería resultante da liquidación
do exercicio anterior, de acordo co seguinte resumo por capítulos:
1.

Estado de gastos
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Progr.

PLICACIÓN
Económica

1531

60900

1532

60901

DESCRIPCIÓN
Pavimentación de accesos ao
Polígono Industrial
Beirarrúas en Eusebio Bértoa
Queijo
Mellora e substitución de

CRÉDITO
93.314,47
130.806,67

beirarrúas para o cumprimento
1532

60902

das condicións de accesibilidade

76.685,43

nas rúas Lugo, Carballo e tramo
1532

60903

da Avenida de Fisterra
Renovación do pavimento e
pintura viaria na Rúa Gonzalo de
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42.441,58

la Fuente Astray
Saneamento e abastecemento no
161

60904

lugar do Cruceiro, parroquia de

48.556,72

Coiro
Abastecemento de auga O
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161

60905

161

61903

165

60901

1621

62500

165

60902

342

63900

1531

61902

130

62300

433

64100

920

62600

342

61902

342

61904

342

61905

342

61906

Fragoso e A Groba, na parroquia
de Golmar
Mellora do abastecemento na
parroquia de Golmar
Instalación de alumeado no
Polígono Industrial
Adquisición de contenedores de
recollida selectiva de basura
Instalación de alumeado público
en distintos lugares do Concello
da Laracha
Reposición do céspede sintético
no Campo de Fútbol de Paiosaco
Pracas numeración de vivendas
en núcleos rurais
Cinemómetro láser compacto
para control de velocidade
Melloras no Portal web de
emprego
Equipos informáticos
Mellora do campo de fútbol e
vestiarios da Laracha
Mellora do campo de fútbol e
vestiarios “A Porta Santa” en
Paiosaco
Melloras do Pavillón IES Agra de
Leborís
Actuacións a realizar para
incorporación de vestiario
adaptado a personas con
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25.367,15

45.584,52
9.776,96
15.730,61

9.735,89

236.759,63
13.068,00
21.780,00
14.000,00
4.500,00
45.036,83

43.355,32

12.339,94
7.055,51

movildad reducida na piscina

342

61906

342

63204

342

63204

920

62502

1532

61907

2.

cuberta da Laracha
Electrificación do Campo de
fútbol de Soandres
Equipos biosaúdables en Caión
Equipos biosaúdables na Praza
Maximino Canedo
Mobiliario Centro Social Servizos
Múltiples
Melloras na Rúa Baldomero
Fraile

27.000,00
12.631,58
12.631,58
8.000,00
20.579,98

Esta modificación finánciase con cargo ao remanente líquido de Tesourería,

nos seguintes termos:
3.

Estado de ingresos
Cantidade
Aplicación: económica

Descripción

(Euros)

870.00

Remanente Liquido de Tesorería

928.180,82

TOTAL INGRESOS

928.180,82

Ademais, queda acreditado o cumprimento dos requisitos que establece o artigo 37.2, apartados a) e b), do
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Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VIN da Lei 39/1988,
do 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais, en materia de orzamentos, 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, por
quince días, durante os cales os interesados poñerán examinalo e presentar reclamacións perante o Pleno.
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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».
A Laracha, 8 de novembro de 2017
O alcalde
Explica o alcalde que se divide a cuantía de 998.000€ en 498.000€ para investimentos financieiramente
sostibles e 500.000€ para investimento libre.
Non hai intervencións
Sométese a votación resultando aprobado por unanimidade.
4.-EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 6/2017
Explica o alcalde a proposta que se copia:
PROPOSTA AO PLENO
En relación co expediente relativo á transferencia de créditos entre aplicacións de gastos de distinta área de
gasto que non afectan a baixas e altas de créditos de persoal, en cumprimento da providencia da Alcaldía
do día 03.11.2017 emito a seguinte proposta ao Pleno Municipal, de acordo co establecido no artigo 175 do
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, con base nos seguintes:
ANTECEDENTES DO FEITO

PRIMEIRO. Ante a existencia de gastos que non se poden demorar ata o seguinte exercicio, para os que o
crédito consignado no vixente orzamento da corporación é insuficiente e non ampliable, e xa que cabe
efectuar transferencias de créditos doutras aplicacións do orzamento vixente non comprometidas
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pertencentes a aplicacións de gastos de distinta área de gasto que non afectan a baixas e altas de créditos
de persoal.
SEGUNDO. Visto o informe de Intervención sobre a lexislación aplicable e o procedemento que se debía
seguir e a memoria da Alcaldía de datas 03.11.2017.
LEXISLACIÓN APLICABLE
— Os artigos 179 e 180 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais.
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— Os artigos 40 a 42 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo primeiro
do título sexto da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, en materia de
orzamentos.
— Os artigos 22.2.e) e 113 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

— A Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura de orzamentos das entidades
locais.
— A Resolución do 14 de setembro de 2009, da Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas
Comunidades Autónomas e coas Entidades Locais, pola que se ditan medidas para o desenvolvemento da
Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades
locais.
Visto o que antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación aplicable
e, por iso, de acordo co disposto no artigo 175 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, o que
subscribe traslada o seguinte
PROPOSTA AO PLENO
PRIMEIRO. Que se aprobe o expediente de modificación de créditos núm. 6/2017, na modalidade de transferencia
de créditos entre aplicacións de distinto área de gasto, de acordo co seguinte detalle:
Altas en aplicacións de gastos
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Aplicación orzamentaria
342
63208
323
63205
342
63209

Descrición
Parque infantil Maximino Canedo
Parque infantil colegio otero pedrayo
Parque infantil o recreo
TOTAL GASTOS

Euros
56.443,63 €
21.778,79 €
21.777,58 €
100.000 €

Baixa en aplicacións de gastos
Aplicación orzamentaria
232

62200

Descrición
Aportación municipal centro
sociocomunitario

Euros
100.000€

TOTAL GASTOS
100.000€
SEGUNDO. Que se expoña este expediente ao público mediante un anuncio inserido no taboleiro de

edictos do Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por un prazo de quince días, durante os cales os
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interesados1 poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase
definitivamente aprobado se durante ese prazo non se presentan reclamacións; en caso contrario, o Pleno
disporá dun prazo dun mes para resolvelas.
Non obstante, a corporación acordará o que considere pertinente.
En A Laracha a 3 de novembro de 2017
O Alcalde
Asdo: José Manuel López Varela
Explica o alcalde que se minoran partidas que non se poden executar de aquí a finais de ano. Son un total de
235.000€ aunque deses, so 100.000 tráense a este Pleno porque os outros 135000 pódense transferir por
Resolución de alcaldía.
Explica o alcalde que respecto do investimento en López astray estaba orzamentada a estrada e a pista
descuberta e tamén 100.000€ estaban orzamentados para iniciar o Centro Comunitario de caión e non da
tempo a súa execucion por mor de estar con modificación puntual de PXOM.
Non hai intervencións.
Sométese a votación a proposta de alcaldía resultando aprobada por unanimidade dos asistentes
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Non habendo mais asuntos que tratar levántase a sesión sendo as 13:50h.

1
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