CONCELLO DA LARACHA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO O DÍA 31 DE MARZO DO ANO 2017
No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Laracha, sendo as 13 horas e 35 minutos do día 31
de marzo 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
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ADELINA LISTE MONELOS
ANTONIO FRAGA BOLÓN
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
JUAN CAAMAÑO REGUEIRA
EXCUSAN A SÚA ASISTENCIA
Grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE
ELADIO VERDÍA GARCÍA
Grupo político municipal Mixto
ANTONIO ANTELO AÑON
Asiste como secretario, o secretario acctal. da Corporación, Juan Carlos Antelo Martínez, que da fe do acto.
Antes de proceder ao exame dos asuntos comprendidos na orde do día, o sr. alcalde manifesta as súas
condolencias pola morte do concelleiro do BNG do concello de Malpica Paco Souto, falecido mentres
mariscaba.
A continuación 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 17 as vítimas.
A continuación procédese ao exame dos asuntos comprendidos na ORDE DO DÍA.

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.CVD: hI0Ux+UQOet0fuY7DO62
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O sr. alcalde pregunta si existe algún reparo ou obxección que formular á acta da sesión extraordinaria do 21
de febreiro de 2017.
Non sendo formulada ningunha obxección, a acta é sometida a votación, quedando aprobada por
unanimidade dos membros presentes.
2.- DECLARACIÓN ESPECIAL INTERESE OU UTILIDADE MUNICIPAL AO FIN DE OBTER A
BONIFICACIÓN DA COTA DO I.C.I.O REGULADA NO ART. 6 DA ORDENANZA FISCAL Nº17

O secretario da lectura ao ditame favorable emitido pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos
Económicos, Facenda e Especial de Contas na sesión celebrada o día 27 de marzo de 2017, na que se deu
conta do expediente iniciado ao abeiro do artigo 6º da Ordenanza Fiscal número 17, reguladora do Imposto
sobre construcións, instalacións e obras, que prevé a posibilidade de conceder bonificacións na cota do
imposto a aquelas construcións, instalacións e obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade
municipal por concorrer circunstancias sociais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego, declaración,
así como o outorgamento da bonificación, que corresponde ao Pleno do Concello, previa solicitude do
interesado.

O secretario informa que A. A. C., con data 17 de marzo de 2017, presenta solicitude de bonificación da
cota do imposto de construcións, instalacións e obras (rexistro de entrada nº1383), correspondente a obra
de reforma de anexos a vivenda unifamiliar (galpón e hórreo) que proxecta executar en Quintáns, parroquia
de Vilaño.

Na proposta do sr. alcalde maniféstase que considera que as obras cumpren coas condicións detalladas no
artigo 6º da ordenanza para ser susceptibles da declaración de especial interese ou utilidade municipal, así
como para obter a correspondente bonificación fiscal.

Juan Caamaño Regueira, do grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE, sinala que vai votar a
favor, igual que Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo municipal do BNG.

Vistos os informes da arquitecta técnica municipal e o informe da interventora, o asunto é sometido a
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votación, resultando que o Pleno da Corporación, co ditame favorable da Comisión Informativa Permanente
de Asuntos Económicos, Facenda e Especial de Contas adopta, por unanimidade dos membros presentes, o
seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Aprobar a declaración de especial interese ou utilidade municipal polas causas detalladas no
anexo, así como as bonificacións no Imposto sobre construcións, instalacións e obras nas porcentaxes que se
especifican de seguido.

4.- 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 a seguinte MOCIÓN:
1ª.- Nº REXISTRO 1485/2017.Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, solicita ao Pleno da Corporación
a adopción do seguinte ACORDO:
• Instar á Xunta de Galicia a que siga os pasos da Deputación da Coruña, transferindo directamente ao
Fondo de Cooperación Local os recursos que o goberno galego destina aos Concellos, actuando con
transparencia e obxectividade no reparto de fondos da Comunidade Autónoma.
.
Sometida a votación a urxencia da moción, obténdose o seguinte resultado: doce (12) votos en contra dos
concelleiros do grupo político municipal do PP, tres (3) a favor dos concelleiros dos grupos políticos
municipais do BNG e dos Socialistas de Galicia-PSOE, quedando, en consecuencia, desestimada a
mesma.
A continuación o grupo político municipal do BNG, formula as seguintes ROGOS:
1º.- Nº REXISTRO 1484/2017.Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, formula o seguinte rogo:

CVD: hI0Ux+UQOet0fuY7DO62
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Que desde o goberno municipal se adopten as medidas oportunas para protexer o Castro de Santa Baia e
intentar evitar que continúe o seu deterioro, sinalizando un perímetro que debe ser protexido. Solicitamos
tamén que se actúe do mesmo xeito en todos os elementos patrimoniais catalogados no PXOM, sinalizando e
protexendo os mesmos e dándolles aos propietarios dos terreos nos que se atopan toda a información relativa
a cada elemento patrimonial e a súa necesaria protección.
O sr. alcalde manifesta que lle consta que hai un carreiro próximo ao perímetro do castro por onde, en
ocasións, circulan motos pero que non lle consta que haxan xerado danos no citado castro. Engade o alcalde

que dito elemento está incluído no catálogo de patrimonio do Plan Xeral de Ordenación Municipal e que na
modificación puntual nº4 do mesmo se ampliou as súas zonas de protección integral e de respeto e que o
Concello proxecta adquirir o próximo ano 2018 o cal permitirá recuperalo e sinalizalo.
2º.- Nº REXISTRO 1483/2017.Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, formula o seguinte rogo:
-

Que o goberno municipal inste á Consellería de Educación ao mantemento da escola unitaria de A
Revoltiña de Soandres, defendendo a necesidade de manter servizos no rural, e poñendo en valor a
viabilidade futura que pode ter esta escola nunha zona do noso Concello con posibilidades de
crecemento, independentemente de que nun curso puntual non poida chegar ás 6 matrículas (a día de
hoxe só por unha)

-

Un maior apoio do goberno municipal ás escolas unitarias, ofertándolles actividade e servizos
complementarios que as fagan máis atractivas para que as nais e pais das parroquias decidan
matricular aos seus fillos nelas, facendo promoción das mesmas e defendendo as súas vantaxes.

O sr. alcalde manifesta que a cifra mínima de alumnos fixada pola Consellería de Educación para manter a
escola unitaria é de 6. No curso actual hai 9 alumnos neste centro, 5 deles non poden seguir na escola
unitaria porque pasan a cursar 3º de primaria. Dos 4 que poderían continuar, 3 solicitaron a admisión noutro
centro (que aínda debe resolverse porque o procedemento non está pechado). Unha vez rematados os prazos
de matrícula (que incluso foron ampliados unha semana) na escola unitaria de Soandres hai 1 permanencia e
3 solicitudes de admisión, polo que o máximo de alumnos para o próximo ano sería de 4. O sr. alcalde

CVD: hI0Ux+UQOet0fuY7DO62
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

engade que lle gustaría que se mantivese aberta esta escola unitaria pero que os pais son libres de elixir o
colexio onde queren levar aos seus fillos e o número de alumnos foi baixando esixíndose un mínimo de 6
alumnos para mantela en funcionamento.

A continuación o grupo político municipal do BNG, formula a seguinte PREGUNTA:
1ª.- Nº REXISTRO 1570/2017.Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, formula a seguinte pregunta en

relación coa construción dun campo de tiro en Vilar da Fraga -Soandres-:
-Fíxose algún seguimento destas obras e da desfeita medioambiental ocasionada? Teñen previsto
adoptar algunha medida para evitar no posible maiores destrozos?
O sr. alcalde contesta que a obra conta con todos os informes favorables e as autorizacións sectoriais
correspondentes, entre elas, as da Xunta de Galicia, Conservación da Natureza, Subdelegación do Goberno
na Coruña e Guardia Civil. Asemade antes da concesión da licenza, os promotores presentaron ante o
órgano competente da administración autonómica (xa que non é competencia municipal) unha solicitude de
autorización para cortar unicamente 6 árbores que impedían a construción da instalación, de tal forma que
cualificar de “desfeita medioambiental” a tala de 6 árbores parece unha afirmación que non se pode tomar
como seria.
E non tendo mais asuntos que tratar, o sr. alcalde levanta a sesión sendo as 13 horas e 55 minutos, da que
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como secretario estendo a presente acta e dou fe da mesma, asinándoa dixitalmente xunto ao sr. alcalde.

