CONCELLO DA LARACHA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO O DÍA 27 DE XANEIRO DO ANO 2017
No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Laracha, sendo as 13 horas e 35 minutos do día 27
de xaneiro 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
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ANA BELÉN RODRÍGUEZ VILAS
Grupo político municipal B.N.G.
XOAN MANOEL SANDE MUÑIZ
CAROLINA CASTIÑEIRAS BRANDÓN

Grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE
ELADIO VERDÍA GARCÍA (Se incorpora á sesión ás 13:45 horas, coincidindo co inicio do punto 3º dos
da orde do día)
Grupo político municipal Mixto
ANTONIO ANTELO AÑON
Asiste como secretario, o secretario acctal. da Corporación, Juan Carlos Antelo Martínez, que da fe do acto.
Asiste a interventora da Corporación, Rut Presas Pardo.
Como ven sendo costume, o sr. alcalde anuncia que se procederá a gardar un minuto de silencio en repulsa a
toda violencia ás mulleres vítimas de violencia de xénero, indicando que no que vai de ano 2017 son 4 as
vítimas e 1 en investigación.
A continuación procédese ao exame dos asuntos comprendidos na ORDE DO DÍA.

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.O sr. alcalde pregunta si existe algún reparo ou obxección que formular á acta da sesión extraordinaria do 28
de decembro de 2016. Os portavoces do grupo mixto e do BNG destacan que non se fixo constar en acta a
resposta do alcalde á súa pregunta relativa á subvención nominativa prevista nas bases de execución do
orzamento 2017 a favor da Guardia Civil da Laracha, ao que o alcalde responde que non se vai facer efectiva
dita subvención.
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A acta é sometida a votación con dita matización, quedando aprobada por unanimidade dos membros
presentes.
2.-MODIFICACIÓN

DO ARTIGO 6º

DA ORDENANZA FISCAL

Nº 17 REGULADORA DO

IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS.O secretario da lectura ao ditame emitido pola Comisión Informativa de Asuntos Económicos, Facenda e

Especial de Contas na sesión celebrada o día 24 de xaneiro de 2017, onde se deu conta do expediente
formado ao efecto e do informe de intervención de 18 de xaneiro de 2017 en relación co presente asunto.
A modificación ten por finalidade modificar a redacción do art. 6 da citada ordenanza fiscal relativo aos
beneficios fiscais na cota tributaria do imposto sobre construcións, instalacións e obras, concretamente nas
promovidas polas administracións públicas para a implantación de servizos públicos ou servizos de interese
comunitario, podendo ser bonificadas nun 95%
O asunto é sometido a votación, resultando que o Pleno da Corporación, co ditame favorable da Comisión
Informativa de Asuntos Económicos, Facenda e Especial de Contas , adopta, por unanimidade dos
membros presentes, o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación do art. 6 da Ordenanza Fiscal nº 17 do Concello
da Laracha reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras, co seguinte tenor literal:
“Artigo 6º. - Beneficios fiscais.
En aplicación do artigo 103.2. a) do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado
por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, as construcións, instalacións e obras que sexan
declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, históricoartísticas ou de fomento de emprego que xustifiquen tal declaración, poderán beneficiarse das seguintes
bonificacións na cota tributaria:
a) As promovidas polas administracións públicas para a implantación de servizos públicos
ou servizos de interese comunitario, bonificación do 95%.
b) As promovidas por entidades inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e destinadas
a fins ou actividades non lucrativas que complementen ou suplan os servizos de
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competencia municipal, bonificación do 75%.
c) As de reparación ou conservación de inmobles declarados de interese cultural ou
incluídos nun catálogo municipal como de protección urbanística integral, bonificación
do 75%. Cando os bens catalogados gocen de protección non íntegra aplicarase a
bonificación do 50%.

d) A construción, rehabilitación ou reparación de vivendas promovidas por persoas en
situación de emerxencia social, bonificación do 95%.
e) As destinadas ao primeiro establecemento ou á implantación de empresas no Polígono
Industrial de A Laracha, bonificación do 95%.
Corresponde ao Pleno do Concello a declaración de especial interese ou utilidade municipal e o
outorgamento das anteriores bonificacións, que se acordará previa solicitude do interesado, presentada con
anterioridade é realización do feito impoñible.”
SEGUNDO.- Expoñer ao público o presente acordo polo prazo de trinta días no taboleiro de anuncios do
Concello e publicar o anuncio de exposición no B.O.P. e nun diario dos de maior difusión da provincia;
durante o referido prazo os interesados poderán examina-lo expediente e presenta-las reclamacións que
consideren oportunas. No caso de non presentar ningunha reclamación, o acordo elevarase
automaticamente a definitivo, sen necesidade de novo acordo plenario. O acordo de aprobación definitiva –
incluíndo o acordo provisional elevado automáticamente a tal categoría- e o texto da modificación da
Ordenanza Fiscal, publicarase no B.O.P., sen que as modificacións entren en vigor ata que se leve a cabo a
publicación. Publicarase o texto completo da Ordenanza fiscal cos cambios que se aproben definitivamente
en tanto que cómpre dispoñer dun texto consolidado para evitar erros e confusións.
3.- ADHESIÓN DO CONCELLO DA LARACHA AO CONVENIO ASINADO ENTRE A XUNTA DE
GALICIA

E

A

FEGAMP

PARA A IMPLANTACIÓN

DA

HISTORIA

SOCIAL

ÚNICA

ELECTRÓNICA NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA
O secretario da lectura ao ditame emitido pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do
Pleno na sesión celebrada o día 25 de xaneiro de 2017, onde se deu conta do expediente formado ao efecto.
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O asunto é sometido a votación, resultando que o Pleno da Corporación, co ditame favorable da Comisión
Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno, adopta, por unanimidade dos membros presentes, o
seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar a adhesión do Concello da Laracha ao convenio asinado entre a Xunta de Galicia e a
FEGAMP para a implantación da historia social única electrónica nas Entidades Locais da Comunidade

Autónoma de Galicia, que se incorpora como anexo á presente acta.
SEGUNDO.- Facultar ao sr. alcalde para a sinatura do protocolo de adhesión que figura como Anexo I do
citado convenio.
4.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DE 23/11/2016 A 23/01/2017.O secretario da Corporación procede a dar conta ao Pleno da Corporación de que desde a convocatoria da
sesión ordinaria do Pleno da Corporación do mes de novembro ata o pasado 20 de xaneiro de 2017, pola
alcaldía ditáronse as Resolucións nº 991/2016 a nº 1223/2016 e nº 1/2017 a nº 30/2017, das que se remitiu
relación detallada aos concelleiros aos efectos de control e fiscalización dos órganos de goberno, quedando o
Pleno da Corporación enterado das mesmas.
5.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO AO PERÍODO LEGAL DE PAGO E
AO PERÍODO MEDIO DE PAGO, CORRESPONDENTE AO CUARTO TRIMESTRE DE 2016.En cumprimento do sinalado no artigo 4.4 da Lei 15/2010 do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do
29 de decembro, pola que establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, o
secretario procede a dar conta do informe de intervención pertencente ao cuarto trimestre de 2016, que
literalmente di:
“Asunto: Análise do Período legal de pago e do Período medio de pago no cuarto trimestre de 2016
Lexislación aplicable:
- Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións
comerciais, en redacción dada pola Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación de la Lei 3/2004.
- Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, pola que se aproba o Texto Refundido de la Lei de
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Contratos do Sector Público (TRLCSP).
- Real Decreto 1496/2003, de 28 de novembro, polo que aproba o Regulamento polo que se regulan as
obrigas de facturación, e se modifica o Regulamento del Imposto sobre o Valor Engadido.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba el Regulamento de Contratos das
Administracións Públicas.

- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido de la Lei Reguladora
das Facendas Locais.
- Real Decreto Lei 4/2013, de 22 de febreiro, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do
crecemento e da creación de emprego
- Lei 13/2014, de 14 de xullo, de transformación do Fondo para o Financiamento dos Pagos a Provedores.
- Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira
(LOEOSF)
- Orde Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de suministro de
información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sostenibilidade Financeira.
- Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de
facturas no sector público.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio
de pago a provedores das administracións públicas e as condicións e o procedemento de retención de
recursos dos réximes de financiamento, previstos na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira.
Tendo en conta a lexislación anterior e en relación co asunto de referencia, Rut Presas Pardo, Interventora
do Concello da Laracha dende o 11 de Xanerio do 2016 INFORMA baseándome na documentación
existente no programa de contabilidade :
1.- RESPECTO AO PERÍODO LEGAL DE PAGO:
1.1.- Obxecto do informe
O artigo 4.3 da Lei 15/2010 indica que: “Os Tesoureiros ou, no seu defecto, os Interventores das
Corporacións locais elaborarán trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos previstos nesta

CVD: 4hHutY2s76yYj9Snyn6x
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Lei para o pago das obrigas de cada Entidade local, que incluirá necesariamente o número e contía global
las obrigas pendentes nas que se estea incumprindo o prazo”.
O contido do mencionado informe foi desenvolvido polo Ministerio de Economía e Facenda a través da
Oficina Virtual de Coordinación Financeira coas Entidades Locais dependente do mesmo. Al tal fin
publicouse unha Guía para elaborar os informes, que foi actualizada no pasado mes de marzo de 2015, e de

acordo coa cal dito informe conterá a seguinte información:
a) Pagos realizados no trimestre
b) Intereses de demora pagados no trimestre
c) Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do trimestre
Pois ben, nos apartados 1.3 e seguintes do presente informe será detallada a información anterior.
1.2.-Prazos de pago a ter en conta
Segundo establecía o artigo 216.4 do Texto Refundido de la Lei de Contratos do Sector Público RDL
3/2011, de 14 de novembro, “la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”. Debendo terse en
conta o disposto na Disposición Transitoria Sexta do mesmo texto legal, que establece unha aplicación
progresiva destes prazos: “El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta
Ley, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013(…)”
Ademais, o 24 de febreiro de 2013 e o 16 de xullo de 2014, respectivamente, entraron en vigor o Real
Decreto Lei 4/2013, de 22 de febreiro, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e
da creación de emprego, e a Lei 13/2014, de 14 de xullo, de transformación do Fondo para o
Financiamento dos Pagos a Provedores, que modificaron dito precepto, que queda redactado como segue:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados”
Pois ben, ás facturas abonadas durante o período obxecto do presente informe (Primeiro trimestre de 2016),
ao ter todas elas data de rexistro de entrada no concello posterior ao 23 de febreiro de 2013, seralles de
aplicación o prazo de trinta días dende a súa aprobación.
1.3.- Pagos realizados no trimestre/intereses de demora:
Neste punto recóllese, como anexo ao presente informe, o cadro titulado Pagos realizados no trimestre, coa
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estrutura esixida pola Guía do Ministerio de Facenda, resultante da aplicación informática que soporta a
contabilidade municipal, acerca dos pagos das facturas que se levaron a cabo no cuarto trimestre de 2016.
Como pode observarse, durante o período obxecto do presente informe excedeuse o prazo máximo de pago
en 215 dos pagos realizados, resultando un período medio de pago durante o período de 30,49 días dende a
data de recoñecemento das obrigas.

Tal e como recolle o cadro anexo titulado Intereses de demora pagados no período, non foi abonada
cantidade algunha en dito concepto durante o trimestre ao que fai referencia o informe.
1.4.- Pagos pendentes de realizar ao final do trimestre:
No cadro anexo titulado Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do trimestre
inclúense as facturas que a data 31/12/2016 estaban pendentes de pagar, rexistradas no rexistro de facturas
e agrupadas conforme á estrutura esixida pola Guía do Ministerio de Facenda.
Das facturas pendentes de pago ao final do trimestre, 34 atopábanse fora do prazo legal para ser pagadas,
resultando un período medio do pendente de pagamento de 38,31 días dende o recoñecemento da obriga.
Se adxunta tamén neste informe as facturas ou documentos xustificativos que ao final do trimestre
transcorreran máis de 3 meses dende a súa anotación no rexistro de facturas e non se recoñecera a
obriga.Se adxunta cadro das pendentes de recoñecemento que ascenden ao número de 9 . Se informa que a
lei orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade orzamentaria prevé que
no caso das entidades que incumpran o `PMP deberán actualizar o seu Plan De tesourería. O concello de
Laracha ten que elaborar o Plan de Tesourería.
2.- RESPECTO AO PERIODO MEDIO DE PAGO:
2.1.- Obxecto do informe
O artigo 4 da LOEOSF regula o principio de sostenibilidade financeira, como a capacidade para financiar
compromisos de gasto presentes e futuros dentro dos límites de déficit, débeda pública e morosidade de
débeda comercial conforme ao establecido nesta Lei, a normativa sobre morosidade e na normativa
europea.
Enténdese que existe sostenibilidade da débeda comercial, cando o período medio de pago aos provedores
non supere o prazo máximo previsto na normativa sobre morosidade.
En desenvolvemento dese precepto ditouse o Real decreto 635/2014, cuxo artigo 6.2 dispón que: “2. Las
comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
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Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre,modificada por la Orde HAP 2108/2014, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al
trimestre anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su serie
histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y su serie
histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y
su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la
accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación”.
De acordo co anterior, unha vez realizado, a través da aplicación informática de contabilidade Silcalwin, o
cálculo do Período Medio de Pago, resultan os seguintes datos:
- Ratio de operacións pagadas: -4,02 días
- Importe operacións pagadas: 2.288.522,74 euros
- Ratio de operacións pendentes de pago: 8,31 días
- Importe de operacións pendentes de pago: 99.373,95 euros
- Período Medio de Pago Global: -3,51 días
Este é o meu informe que someto a calquera outro con mellor criterio en base aos datos que a
Contabilidade do Concello de Laracha ten non seus estados salvo error aritmético.”
Os membros da Corporación asistentes á sesión, quedan enterados do informe de intervención emitido en
aplicación do establecido nos artigos 4 e 5 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do
29 de decembro, pola que establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais,
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correspondente ao cuarto trimestre de 2016.
6.- MOCIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS.O sr. alcalde nesta parte da sesión ordinaria dedicada ao control dos órganos de goberno, pregunta si algún
grupo desexa tratar algunha MOCIÓN polo procedemento de urxencia, tomando a palabra o grupo político

municipal do BNG, que presenta as seguintes MOCIÓNS:
1ª.- Nº REXISTRO 9125/2016.Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, en relación ao Sistema Nacional
de Saúde e en concreto ao Real Decreto-Lei 16/2012 de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do
Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións, solicita ao Pleno da
Corporación a adopción do seguinte ACORDO:
• Instar á Xunta de Galicia a non aplicación do Real Decreto-Lei 16/2012 no noso país.
• Instar ao Goberno do Estado a derrogar o Real Decreto-Lei 16/2012.
• Enviar o presente acordo ao presidente da Xunta de Galicia, presidente do goberno do Estado e
portavoces dos grupos do Parlamento galego.
Sometida a votación a urxencia da moción, obténdose o seguinte resultado: doce (12) votos en contra dos
concelleiros do grupo político municipal do PP, catro (4) a favor dos concelleiros dos grupos políticos
municipais do BNG e dos Socialistas de Galicia-PSOE, e Mixto quedando, en consecuencia, desestimada
a mesma.
2ª.- Nº REXISTRO 321/2017.Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, en relación á transferencia da
titularidade e competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia, solicita ao Pleno da Corporación
a adopción do seguinte ACORDO:
• Instar ao Goberno central e ao Ministerio de Fomento a retirar a desconformidade coa tramitación da
“Proposición de Lei Orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Comunidade
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Autónoma de Galiza”, aprobada por unanimidade do Parlamento de Galicia.
• Instar a todos os grupos políticos con representación nas Cortes Xerais a axilizar a súa tramitación e
aprobala nos termos consensuados no Parlamento de Galicia.

• Rexeitar o rescate multimillonario con fondos públicos de autoestradas co único fin de salvar á Banca
e as construtoras que as xestionan, e instar a que os recursos públicos se destinen prioritariamente ao
rescate de autoestradas en beneficio das usuarias e usuarios finais, para rematar coas peaxes abusivas
da AP9.
• Trasladar este acordo aos grupos políticos con representación no Parlamento de Galicia e nas Cortes
Xerais, ademais do Goberno Central e a Presidenta do Congreso dos Deputados.
O sr. alcalde procede a someter a votación a urxencia da moción resultando que é votada en sentido
favorable por por unanimidade dos membros presentes, dando paso ao debate do fondo do asunto.
Neste punto toma a palabra o sr. Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, que da lectura
ao contido da moción presentada co seguinte tenor literal:
A AP-9 é unha autoestrada que abrangue unha parte moi importante do territorio galego, ao conectar toda
a franxa atlántica e catro das sete cidades galegas. Malia o seu carácter vertebrador, a AP-9 continúa a
depender do Goberno Central, que mantén unhas peaxes desorbitadas que limitan o acceso a esta vía ás
persoas con menos recursos, e lastran o desenvolvemento de sectores económicos galegos. As competencias
e a xestión desta autoestrada por parte do Estado é motivo de controversia, non só polas abusivas peaxes,
senón tamén polo deterioro e servizo deficiente que presta a concesionaria, coa complicidade do Goberno
central.
O Parlamento de Galiza, ao final da IX Lexislatura, por unanimidade de todas as forzas políticas con
representación, aprobou a “Proposición de Lei Orgánica de transferencia da titularidade e competencias
da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galiza”, que foi remitida ao Congreso dos Deputados para a súa
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tramitación e aprobación final.
O día 14 de outubro de 2016, o Goberno central comunicaba a desconformidade coa súa tramitación nas
Cortes Xerais, en base a un suposto incremento de créditos orzamentarios. Con independencia de que as
contas feitas polo Ministerio de Fomento son absurdas, ao fundarse nos ingresos brutos das peaxes nun ano
determinado (co que no caso de que as galegas e galegos decidísemos durante un ano non usar dita

infraestrutura e reducir ao mínimo os ingresos de peaxes xa nos sairía case gratis o rescate), constitúe un
agravio comparativo e unha discriminación parapetarse nun suposto incremento orzamentario para vetar o
debate sobre a transferencia da AP-9 a Galiza e poder abaratar o seu custe para as usuarias e usuarios,
cando se está a falar de achegar cantidades multimillonarias de diñeiro do orzamento público para rescatar
autoestradas quebradas en Madrid, e que non redundarán precisamente nun beneficio das persoas que as
usan, senón que irán directamente para compensar ás construtoras e á banca que tamén impulsaron esa
ruinosa construción de vías de alta capacidade.
Os grupos políticos desta corporación, debemos reafirmar e apoiar a iniciativa aprobada no Parlamento de
Galiza que ten como finalidade superar un marco competencial onde Galiza nin decide nin opina sobre a
xestión da vía de alta capacidade máis importante do punto de vista social e económico do país, e aspira a
que desde Galiza se tome o control desa autoestrada, para rematar coas deficiencias na súa xestión, as
tarifas abusivas e mesmo que sexa empregada como obxecto especulativo por parte de grandes fondos de
investimento dados os altos beneficios que xera, a custa do peto de sufridos usuarios e usuarias, co modelo
de xestión que ten a administración central da AP-9.

Con esta moción pretendemos que a Corporación da Laracha tamén se sume ao consenso político acadado
no Parlamento de Galiza e apoie expresamente a defensa da iniciativa lexislativa para reclamar a
transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galiza, nos termos
aprobados polo Parlamento de Galiza.
Ademais, para expresar o rexeitamento a que unilateralmente e sen xustificación, dun xeito totalmente
arbitrario e despectivo cara a principal institución representativa de Galiza, mesmo se impoña un veto ao
seu debate e tramitación nas Cortes Xerais. Polo tanto, tamén estamos a reclamar que se garanta un
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elemental dereito democrático por parte do Goberno central, a que unha iniciativa de tanta importancia
para Galiza sexa debatida e sometida a consideración do Congreso e do Senado, non simplemente a ser
arquivada sen ter a oportunidade de a poder facer valer.
E conclúe solicitando do Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:

1.- Instar ao Goberno central e ao Ministerio de Fomento a retirar a desconformidade coa
tramitación da “Proposición de Lei Orgánica de transferencia da titularidade e competencias da
AP-9 á Comunidade Autónoma de Galiza”, aprobada por unanimidade do Parlamento de Galicia.
2.- Instar a todos os grupos políticos con representación nas Cortes Xerais a axilizar a súa
tramitación e aprobala nos termos consensuados no Parlamento de Galicia.
3.-Rexeitar o rescate multimillonario con fondos públicos de autoestradas co único fin de salvar á
Banca e as construtoras que as xestionan, e instar a que os recursos públicos se destinen
prioritariamente ao rescate de autoestradas en beneficio das usuarias e usuarios finais, para
rematar coas peaxes abusivas da AP9.
4.-Trasladar este acordo aos grupos políticos con representación no Parlamento de Galicia e nas
Cortes Xerais, ademais do Goberno Central e a Presidenta do Congreso dos Deputados.

A continuación toma a palabra o sr. Martínez Barbeito, portavoz do grupo político municipal do PP, que
adianta que o seu grupo vai aceptar os puntos 1, 2 e 4 e rexeitar o punto 3, dando lectura ao seguinte texto:
Rexeitamos o punto 3 porque non se deben mesturar debates. O importante é defender unha postura
unánime e firme para acadar a transferencia da AP-9 á Comunidade galega, que é o realmente importante,
xa que o traspaso desta infraestrutura á Xunta de Galicia posibilitaría unha xestión máis directa e eficaz,
máis achegada ás necesidades reais e aos intereses dos galegos.
Para que o punto 3 que se plantexa na moción sexa completo, deberían pronunciarse os autores da
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iniciativa sobre unha cuestión fundamental: ¿de onde propoñen sacar o diñeiro para rescatar a AP-9?
Esa autoestrada vertebra toda a Galicia atlántica, onde reside o 60% da poboación galega, e nós cremos
que unha xestión directa e desde Galicia desa infraestrutura, explotada en réxime de concesión, nos
permitiría velar con maior eficacia polo seu bo funcionamento e procurar unha política de peaxes máis
vantaxosa. Cremos que é o mellor e estamos convencidos de que é xuridicamente posible.

Debemos recordar, que o PPdeG leva defendendo de forma seria e con rigor esta transferencia no
Parlamento de Galicia. O 28 de marzo de 2007, estando na oposición, o PPdeG formulou a proposta, que
foi rexeitada polo bipartido PSOE-BNG. Hai dous días, o pasado martes, o presidente Feijóo anunciou que
solicitará a transferencia da AP-9.
En definitiva, a titularidade da AP-9 é un obxectivo da Xunta de Galicia e do Partido Popular de Galicia, e
o seguiremos defendendo con rigor e seriedade en todos os foros adecuados, en liña co acordo unánime
adoptado por todos os grupos do Parlamento de Galicia.
O sr. alcalde e o portavoz do grupo mixto están dacordo co este último texto, favorable a aceptar os puntos 1,
2 e 4 e rexeitar o punto 3 da moción presentada polo BNG. Os portavoces do PSOE e BNG prefiren que se inclúa
tamén o punto 3 da moción.

Sometida a votación a presente moción, o Peno da Corporación por unanimidade dos membros
presentes, adopta o seguinte acordo:
1.- Instar ao Goberno central e ao Ministerio de Fomento a retirar a desconformidade coa
tramitación da “Proposición de Lei Orgánica de transferencia da titularidade e competencias da
AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia”, aprobada por unanimidade do Parlamento de Galicia.
2.- Instar a todos os grupos políticos con representación nas Cortes Xerais a axilizar a súa
tramitación e aprobala nos termos consensuados no Parlamento de Galicia.
3.-Trasladar este acordo aos grupos políticos con representación no Parlamento de Galicia e nas
Cortes Xerais, ademais do Goberno Central e a Presidenta do Congreso dos Deputados.
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A continuación o grupo político municipal do BNG, formula a seguinte PREGUNTA:
1ª.- Nº REXISTRO 320/2017.Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, formula a seguinte pregunta:

O 8 de febreiro do ano 2011 asinábase un convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral para o
Deporte e o concello da Laracha para a construción dun campo de fútbol en Caión, convenio no que se
establecía o financiamento por parte da Secretaría Xeral para o Deporte (a través da Sociedade Pública de
Investimentos) en dúas anualidades: 549.820,67 euros no ano 2011 e 500.000 euros en 2012, en total
1.049.820,67 euros. Pola súa parte o concello comprometíase a por a disposición da Secretaría Xeral os
terreos precisos e a obtención das autorizacións previas así como a licenza municipal.

O 10 de maio de 2011 a Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe remitía o informe sobre adecuación ao
Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, declarando que “o proxecto de campo de fútbol no lugar de
Xermaña-Caión (A Laracha), tal e como está formulado na documentación remitida é un uso incompatible
co Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, en virtude do artigo 58 do Decreto 20/2011”. O 12 de maio do
mesmo ano o Secretario Xeral para o Deporte remitía escrito á Sociedade Pública de Investimentos de
Galicia no que informaba do rexeitamento do proxecto para a construción do campo de fútbol en Caión, por
non contar coas autorizacións sectoriais necesarias e non cumprir coas prescricións do Plan de Ordenación
do Litoral de Galicia.

Segundo información da propia Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galiza, a partida
orzamentaria que inicialmente estaba destinada a esta obra utilizouse para cubrir outros compromisos
como a construción dun pavillón polideportivo en O Grove e dun campo de fúltbol en San Cibrao das Viñas,
actuacións que foron encargadas á SPI o 13 de outubro de 2011.

O concello da Laracha viuse na obriga de devolver os terreos inicialmente expropiados, e posteriormente
iniciou un novo proceso de expropiación doutros terreos. Posteriormente, o goberno municipal encargou a
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redacción dun proxecto para un campo de fútbol en Caión, proxecto que tivo un custe de 21.659 euros e do
que foi aprobado o seu pagamento no Pleno celebrado por esta Corporación o 27 de maio do pasado ano.
Todo isto, sen existir partida orzamentaria ningunha nos sucesivos orzamentos da Xunta de Galiza, nin
coñecerse compromiso firme documentado por parte do goberno galego para afrontar a construción do
devandito campo de fútbol. Por certo, campo de fútbol que xa existía en Caión (aínda que non fose de

titularidade municipal) con anterioridade á aprobación do Plan Xeral que incluíu un convenio coa
Confraría para a urbanización dos terreos do Campo da Ínsua.
Nos orzamentos recentemente aprobados para o presente ano 2017 incluiuse unha subvención nominativa
para equipo de fútbol do Clube de Mar de Caión, para a adquisición dun vehículo, subvención xustificada
polo goberno municipal na situación de desvantaxe deste clube con respecto aos outros equipos federados
do concello que contan con campos de fútbol municipais (Paiosaco e Laracha), polo que podemos supoñer
que desde o goberno municipal entenden que se vai manter no tempo esa situación e polo tanto non vai
haber campo de fútbol en Caión nos próximos anos.
Por todo isto, desde o Grupo Municipal do BNG formulamos as seguintes PREGUNTAS:
Cal é a cantidade de diñeiro das arcas municipais que se leva gastado nas xestións para un campo de fútbol
para o que non hai consignación orzamentaria nin compromiso escrito coñecido por parte da Xunta de
Galiza? Considera o grupo de goberno que o gasto na expropiación duns terreos e na redacción dun
proxecto para unha obra que non se vai acometer, cando menos de momento, é unha boa xestión do diñeiro
público? Acaso non hai outras prioridades para investir os fondos municipais antes de acometer uns gastos
para unha infraestrutura da que non hai consignación orzamentaria nin se sabe se a vai haber nalgún
momento?
A continuación toma a palabra o sr. alcalde que afirma que o PP quere que Caión teña un campo de fútbol
propio, que dende o Concello se fixeron os trámites correspondente e que no momento que haxa a
financiación correspondente se executará á actuación, xa que o Concello non ten fondos propios para
acometer dita inversión en solitario. En canto ao pago do proxecto encargado, o alcalde manifesta que foi
necesario encargalo para a tramitación desta actuación e que a empresa que o fixo ten dereito a cobrar o
servizo prestado. De seguido o alcalde da lectura ao seguinte texto:
1.- A Xunta de Goberno Local de 16 de outubro de 2009 acordou a iniciación do expediente expropiatorio
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polo procedemento de taxación conxunta para a obtención dos terreos necesarios para a construción dun
campo de fútbol, acción nº SGE-5 denominada “Campo de fútbol de A Xermaña, Caión” segundo se
establece no documento de “Orde de prioridades e estudio económico-financero” do Plan Xeral de
Ordenanción Municipal e sinadada no catálogo de accións de prioridade 1 que corresponde ao primeiro
cuadrienio.

O 27 de abril de 2010 procedeuse a levantar actas de pago do xusto prezo e de ocupación dos terreos de
parte das fincas afectadas pola expropiación. O 6 de maio de 2010 procedeuse á consignación do xusto
prezo das parcelas restantes na Caja General de Depósitos, levantando o mesmo día actas de ocupación
das mesmas.
Unha clara indicación de que a construción se quería levar a cabo.
2.- A Secretaría Xeral para o Deporte na súa proposta de actuacións para os anos 2010, 2011 e 2012
incluíu a obra “Campo de fútbol no Concello da Laracha” que foi incluída na Lei de orzamentos do ano
2010, con un financiamento de un millón corenta e nove mil oitocentos vinte euros con sesenta e sete
céntimos de euro (1.049.820,67 €).
O 8 de febreiro de 2011 asinouse finalmente o convenio de colaboración entre a Secretaria Xeral para o
Deporte e o Concello da Laracha.
Para a execución das obras de “Construción de campo de fútbol e vestiarios” en Xermaña, parroquia de
Caión, deste termo, o concello da Laracha asume a obriga de redactar o proxecto técnico das obras e de
acadar as autorizacións sectoriais necesarias, tal e como lle indican desde a Secretaría Xeral e se
establece no propio Convenio.
O Convenio tiña unha vixencia de ata o 31 de decembro de 2012, prazo que non se puido cumprir para a
realización da obra, polos motivos que se explican a continuación.
Para acadar as autorizacións necesarias, foi sometido o expediente a información pública de
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conformidade co establecido

no art. 41.2 b) da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación

Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, sen que se presentaran reclamacións e remitido os
distintos organismos públicos dos que se necesitaba autorización para a viabilidade da parcela.
O expediente remitiuse á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, aos efectos de

Autorización Autonómica en Solo Rústico, regulada no artigo 41 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio rural de Galicia e a consellería competente en materia de
conservación de espazos naturais sobre o cumprimento da lexislación sectorial autonómica, estatal e da
UE que resulten aplicables (dirección xeral de conservación da natureza da Consellería do medio rural)
para que remitan informe segundo o sinalado no artigo 39.2 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
A Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas emitiu informe, de data 10 de maio de 2011, no que indicaba que: “de conformidade co
disposto no artigo 51 da normativa do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, ao abeiro do artigo 16.1
do Decreto 316/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, sen prexuízo doutros informes ou autorizacións legalmente
esixibles, e tendo presentes as cuestións anteriormente expostas, infórmase que o proxecto de campo de
fútbol no lugar de Xermaña-Caión (A Laracha), tal e como está formulado na documentación remitida é
un uso incompatible co Plan de Ordenación do litoral de Galicia en virtude do artigo 58 do Decreto
20/2011, do 10 de febreiro.”
Polo tanto foi necesario realizar unha Modificación no Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello
para que se puidese construír nese emprazamento, o que retrasou os prazos previstos.
3.- O 28 de novembro de 2012 por acordo do Pleno da Corporación decidiuse aprobar provisionalmente o
proxecto de modificación puntual nº 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal redactado por Monteoliva
Arquitectura, S.L.P, e datado do mes de xullo de 2012 e co rexistro de entrada nº 3066 de 17 de xullo de
2012 e o Informe de Sostibilidade Económica con rexistro de entrada 5307 de 19 de novembro de 2012, que
ten por finalidade o cambio de ubicación da parcela de equipamento deportivo que o PXOM establecía no
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seu documento de “Orde de prioridades e estudio económico – financeiro”, a acción nº SGE-5 denominada
“Campo de fútbol de A Xermaña. Caión”, en tanto que este equipamento quedou incluído dentro do ámbito
de Especial Protección Costeira do POL, polo que o equipamento previsto quedou baixo un réxime de usos
incompatible co previsto no planeamento segundo o informe emitido pola Dirección Xeral de Sostibilidade e
Paisaxe; simultaneamente elimínase a cualificación de Sistema Xeral de Equipamento que queda incluído

dentro do ámbito de Especial Protección Costeira e corrixe un erro detectado na traza do sistema xeral
viario próximo á zona de actuación.
No expediente de dita modificación consta que:
A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental resolveu o 23 de decembro de 2011 non someter
esta modificación ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica. No período de información
pública e consultas do documento de inicio o órgano ambiental recibiu informes de:
a) Augas de Galicia: informe do 19 de agosto de 2011.

b) Cámara Oficial Mineira de Galicia: alegacións sen data.

c) Dirección Xeral de Montes: informe técnico do 8 de decembro de 2011.

d) Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe: informe do 20 de decembro de 2011.

A Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo emitiu o 6 de xullo de 2012 informe
previo á aprobación inicial, ao abeiro do disposto no artigo 85.1 da LOUG.
A modificación foi aprobada inicialmente polo Concello Pleno do 26 de xullo de 2012 e sometida a
información pública dous meses (DOG do 22 de agosto, Diario de Bergantiños, El Ideal Gallego e La Voz
de Galicia do 22 de agosto de 2012). A aprobación inicial foi notificada aos concellos limítrofes
(Culleredo, Carballo, Arteixo e Cerceda) (artigo 85.2 da LOUG). Non foron presentadas alegacións
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segundo o certificado do 20 de novembro de 2012.
No expediente constan os seguintes informes sectoriais:
- Consellería de Economía e Industria: informes do 21 de marzo de 2012 e do 5 de setembro de 2012,
sobre a inexistencia de dereitos mineiros vixentes no ámbito da modificación.

- Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo: informe do 27 de agosto de 2012 da

compatibilidade en materia de costas (artigo 117.1 da Lei 22/1988, de costas).
- Augas de Galicia: informe do 6 de setembro de 2012, favorable.

- Deputación Provincial da Coruña: informe do 5 de novembro de 2012, favorable.

- Dirección Xeral de Patrimonio Cultural: informe do 10 de xaneiro de 2013, favorable.

Constan informes da arquitecta técnica municipal do 3 de abril de 2012 e do secretario do concello do 3
de maio de 2012, sobre a aprobación inicial (artigo 85.1 da LOUG); e do 20 de novembro de 2012,
favorables á aprobación provisional.
A Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo emitiu o 3 de xaneiro de 2012 informes da
conformidade cos instrumentos de ordenación do territorio e coa normativa sectorial en materia de costas.
Consta informe do Servizo de Montes do 27 de febreiro de 2013, sobre a inexistencia de masas forestais e
de áreas incendiadas.
A modificación puntual ten por obxecto posibilitar a materialización dun elemento do sistema xeral de
equipamentos deportivos (SXE-5 do PXOM, campo de fútbol e instalacións anexas) que contravén o réxime
de usos establecido polo Plan de ordenación do litoral para a área de protección costeira por estar situado
dentro do ámbito do espazo natural Costa da Morte, declarado polo Decreto 72/2004, tal e como constata
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o informe da Dirección de Sostibilidade e Paisaxe do 10 de maio de 2011 incorporado ao proxecto.
Ao respecto, a modificación implica:
- Suprimir o sistema xeral de equipamento deportivo no que non afecta as instalacións existentes

(polideportivo cuberto e parcela anexa que se manteñen).

- Categorizar como sistema xeral de equipamento deportivo público un ámbito próximo de 33.300 m2

(superficie superior á de sistema xeral que se elimina) clasificado no plan xeral como solo urbanizable non
delimitado tipo I, dentro da área de ordenación do POL, e darlle unha ordenación detallada co grao de
pormenor propio dun plan especial de infraestruturas e dotacións.
- Modificación da traza dun treito de sistema xeral viario municipal próximo ao ámbito para corrixir un

erro detectado na análise do medio e adaptalo á realidade.
Os fins da modificación expostos no proxecto pódense resumir en adaptar a ordenación do plan xeral ao
Plan de ordenación do litoral de xeito que se posibilite a realización dun equipamento deportivo público,
finalidade que pode ter acollida como fin público para fundamentar unha modificación do plan xeral para
os efectos do artigo 94.1 da LOUG.
A Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo emitiu o 3 de xaneiro de 2013 informe de
conformidade co plan de ordenación do litoral vixente.
O proxecto aprobado provisoriamente corrixe as observacións formuladas no informe previo á aprobación
inicial: corrixe o punto 4.2.1 da normativa, sinalando o equipamento como xeral; e incorpora a ficha
modificada da acción SXE-5 e un informe de sustentabilidade económica, que inclúe a valoración do custo
da actuación e xustifica o seu financiamento polo concello (artigo 60 da LOUG).
A competencia para resolver sobre a aprobación definitiva do planeamento xeral corresponde ao
conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de conformidade co disposto nos artigos 89 e
93.4 da LOUG, e no artigo 1 do Decreto 44/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura
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orgánica da CMATI.
O 8 de maio de 2013 por Resolución do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
outorgase a aprobación definitiva á modificación puntual nº 3 do Plan xeral de ordenación municipal do
Concello da Laracha, de acordo co establecido no artigo 85.7.a) da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e

de protección do medio rural de Galicia, publicada no DOG nº 98 do 24 de maio de 2013.
A normativa e ordenanzas da modificación definitivamente aprobada foi publicada no BOP nº 115 do 18 de
xuño de 2013.
4.- Unha vez realizados os trámites anteriores e vistos os informes da arquitecta técnica municipal e do
secretario da Corporación e, tendo en conta que figura no Plan Xeral de Ordenación Municipal da
Laracha como Sistema Xeral de equipamento deportivo, o Concello poderá iniciar a obtención dos terreos
para sistemas xerais por expropiación urbanística polo procedemento de taxación conxunta regulado no
artigo 143 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de
Galicia (LOUGA), a Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria de data 10 de marzo de 2014, adoptou o
acordo de incoar expediente expropiatorio polo procedemento de taxación conxunta a efectos da obtención
de terreos destinados a sistemas xerais, necesarios para a construción dun campo de fútbol, equipamento
deportivo que o PXOM establecía no seu documento de “Orde de prioridades e estudio económico –
financeiro”, a acción nº SGE-5 denominada “Campo de fútbol de A Xermaña. Caión”, segundo proxecto
expropiatorio redactado ao efecto e que incorpora os documentos sinalados no art. 143.1 da LOUGA, o
que conleva implícita a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación, segundo o sinalado
no 98 da LOUG e o art. 29 do Texto Refundido da Lei do Solo, e todos os trámites necesarios para realizar
a dita expropiación.
O que volve a indicar a voluntade por parte deste Concello de realizar o Campo de fútbol en canto a
economía o permita. Ante a falta de axudas de financiación para a realización do mesmo, e a que
actualmente hai outras prioridades sociais, o Concello non dispón do orzamento suficiente para realizar
esta obra.
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5.- Naos 04 arquitectos S.L.P. presenta factura de honorarios de realización do proxecto do Campo de
fútbol de Caión o pasado 11 de febreiro de 2016, número de rexistro 0823, proxecto que foi realizado para
poder cumprir con todos os trámites expostos anteriormente e que debe ser pagado por parte do Concello
da Laracha, a expensas de que a obra se realizase ou non.

Na Sesión Ordinaria do Pleno de data 27 de maio de 2016, aprobase o expediente de recoñecemento
extraxudicial de créditos 9/2016, co ditame favorable da Comisión Permanente de Asuntos Económicos,
Facenda e Especial de Contas para o pago dunha factura que non estaba prevista nos orzamentos do ano
2016, sempre ao amparo da lei.

E non tendo mais asuntos que tratar, o sr. alcalde levanta a sesión sendo as 14 horas e 35 minutos, da que
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como secretario estendo a presente acta e dou fe da mesma, asinándoa dixitalmente xunto ao sr. alcalde.
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