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CONCELLO DA LARACHA
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO O DÍA 20 DE MAIO D O ANO 2016
No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Laracha, sendo as 13 horas e 33 minutos do día
20 de maio do ano 2016, baixo a Presidencia do sr. alcalde, José Manuel López Varela e, coa asistencia
dos sres. concelleiros que se relacionan, reúnese o Pleno da Corporación para celebrar, en primeira
convocatoria, sesión extraordinaria 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
ANTONIO FRAGA BOLÓN
ANA BELÉN RODRÍGUEZ VILAS
Grupo político municipal B.N.G.
XOAN MANOEL SANDE MUÑIZ
CAROLINA CASTIÑEIRAS BRANDÓN
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Grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE
ELADIO VERDÍA GARCÍA
JUAN CAAMAÑO REGUEIRA
Grupo político municipal Mixto
ANTONIO ANTELO AÑON
Asiste como secretario, o secretario da Corporación, Miguel Iglesias Martínez, que da fe do acto.
Asiste a interventora da Corporación, Rut Presas Pardo.
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
27 de abril de 2016.
Non sendo formulada ningunha obxección, a acta é sometida a votación, quedando aprobada por
unanimidade dos membros presentes.
2.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O ENTE PÚBLICO AUGAS DE GALICIA E O
CONCELLO DA LARACHA PARA A EXECUCIÓN E FINANCIAMENTO DA OBRA DE
MELLORA DA EDAR DA LARACHA (A LARACHA).De conformidade co establecido no artigo 82.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Corporacións Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, e

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).”

Documento firmado digitalmente. CVD: pSscBf7o14FVPlO6HsRh
CN=NOMBRE LOPEZ VARELA JOSE MANUEL - NIF 76351871J, OU=500010025, OU=FNMT Clase 2 CA, O=FNMT, C=ES
CN="IGLESIAS MARTINEZ MIGUEL - DNI 34897065Q", GIVENNAME=MIGUEL, SURNAME="IGLESIAS MARTINEZ", SERIALNUMBER=34897065Q, OU=certificado electrónico de emple
El documento consta de un total de:7 página/s. Página 3 de 7.

co artigo 212.1 da Lei 5/1997 do 22 de xullo de Administración Local de Galicia, o Pleno da
Corporación acorda por unanimidade ratificar a inclusión do asunto na orde do día en tanto que non
foi previamente ditaminado pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno, xa que o
documento definitivo do convenio foi remitido ao secretario o 27 de abril, mesma data na que se celebrou
a anterior sesión ordinaria do Pleno, tendo requirido o Ente Público Augas de Galicia a remisión da
certificación do acordo que se somete ao Pleno á maior brevidade, aconsella non agardar á sesión
ordinaria prevista para o vindeiro venres 27 de maio.
O secretario da conta de que na sesión da Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno
celebrada o día 25 de abril de 2016, se deu conta do borrador do Convenio de colaboración entre o Ente
Público Augas de Galicia e o Concello da Laracha para a execución e financiamento da obra de “Mellora
da EDAR da Laracha (A Coruña)”, así como dos informes da arquitecta técnica municipal e do secretario
da Corporación, comunicando non obstante este, que o pasado 22 de abril o Ente Público Augas de
Galicia comunicou que o modelo de acordo proposto no Convenio ía ser modificado polo que
recomendaba agardar á súa aprobación, de tal xeito que o asunto quedou sobre a mesa, aprazándose a súa
discusión para a seguinte sesión, de conformidade coa disposición final do Regulamento Orgánico
Municipal (BOP nº 292 do 22/12/2000) e cos arts. 138 e 92 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais.
O 27 de abril recibiu o secretario o modelo de convenio definitivo, informando neste acto que as
modificacións introducidas en nada afectan ao xa informado o 21 de abril de 2016 pois en nada afectan ao
fondo do asunto nin á proposta de acordo recollida no informe emitido que consta no expediente, agás o
relativo á necesidade de información pública, ao poder entender que se podería omitir ese trámite neste
momento ao xa ter sometido a información pública a presente actuación:
-

Con ocasión da avaliación de incidencia ambiental (DOG nº 146 do 01/08/2013).

-

Trala aprobación inicial pola Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria celebrada o día 23
de agosto de 2013, do Plan Especial de infraestruturas de servizo do SXIS de abastecemento de
auga e de saneamento de augas residuais do concello da Laracha, que contempla a ampliación das
instalacións da EDAR do Formigueiro, acción sinalada co código IS-04, o expediente foi
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sometido a información pública polo prazo de un mes mediante anuncio publicado no Diario
Oficial de Galicia núm. 184 do 26 de setembro de 2013, no Boletín Oficial da Provincia nº 187, do
1 de outubro de 2013, e nos diarios La Voz de Galicia e El Ideal Gallego do día 2 de outubro de
2013, téndose presentado dúas alegacións (números de rexistro 5200 do 7 de outubro de 2013, e
5553 do 29 de outubro 2013), ningunha referida á EDAR do Formigueiro.
-

A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria do día 18 de setembro de 2014, acordou a
iniciación do expediente expropiatorio polo procedemento de taxación conxunta a efectos da
obtención de terreos destinados a ampliación das instalacións da EDAR do Formigueiro, acción
sinalada co código IS-04 no Plan Especial de infraestruturas de servizo do SXIS de abastecemento
de auga e de saneamento de augas residuais do concello da Laracha que foi notificado aos
interesados e publicado no BOP nº 200 do 20 de outubro de 2014 para os efectos do artigo 59.5 da
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, para aqueles interesados aos que non poida serlle
practicada a correspondente notificación e, publicado no DOG nº 203 do 23 de outubro de 2014 e
no xornal El Ideal Gallego do 21 de outubro de 2014 abrindo o período de información pública
previsto no art. 143.3 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección
do Medio Rural de Galicia por un período de un mes sen que se tivera presentado alegación
algunha.

Antonio Antelo Añón, portavoz do grupo político municipal Mixto, di que votará a favor porque é unha
obra importante.
Eladio Verdía García, portavoz do grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE, manifesta
que tamén votarán a favor porque no seu día xa houbo problemas de vertidos polo que é necesaria a
ampliación.
Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, tamén anuncia que votarán a
favor ao ser necesaria a ampliación para evitar os vertidos por rebosamento e darlle solución, sinalando
que entenden que debe ser urxente a adopción deste acord ao ter convocado un pleno extraordinario a
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unha semana dunha sesión ordinaria.
O sr. Alcalde manifesta que cun investimento previsto de case 2 millóns de euros si hai urxencia en
aprobalo para remitir a documentación requirida, convocaría un pleno aínda que fora en domingo para
garantir esta obra. Engade que houbo problemas porque a capacidade da depuradora está xusta e necesita
dunha ampliación con capacidade para moitos anos. Remata sinalando que se adquiriron 8709 m² para a
ampliación.
Sometido o asunto a votación, resulta que o Pleno da Corporación, adopta, por unanimidade dos
membros presentes, o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Prestar conformidade ao proxecto da obra “Mellora da EDAR da Laracha. A Laracha (A
Coruña), proxecto redactado pola Administración Hidráulica de Galicia e cun orzamento de execución
por contrata de 1942892,00 euros, en tanto que segundo o informe da arquitecta técnica municipal as
obras son compatibles co planeamento municipal.
SEGUNDO.- Prestar conformidade ao borrador remitido do convenio interadministrativo ente a Entidade
Pública Empresarial Augas de Galicia e o Concello da Laracha para a execución da actuación
“Ampliación e Mellora da EDAR de Laracha.Laracha (A Coruña”)
TERCEIRO.- Solicitar, á Presidencia da Entidade Pública empresarial Augas de Galicia, o
financiamento do 100% do custo das obras.
CUARTO.- Comprometerse á entrega dos terreos e auga necesarios para a execución das obras, así como
tódalas autorizacións ou concesións administrativas preceptivas para a realización destas.
QUINTO.- Comprometerse a non liquidar ningún tributo municipal a que puidera dar lugar a execución
das obras, ao ser o concello o titular destas e porén a aprobación do proxecto polo concello da Laracha
suple o outorgamento de licenza urbanística, que é o que determina a realización do feito impoñible das
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taxas e impostos sobre as construcións, instalacións e obras, asumindo o pagamento de calquera taxa,
canon ou imposto de carácter non local, derivado da construción ou explotación das obras.
SEXTO.- Declarar a innecesariedade de someter o proxecto a información pública en tanto que xa foi
sometido a información pública a presente actuación:
-

Con ocasión da avaliación de incidencia ambiental (DOG nº 146 do 01/08/2013).

-

Trala aprobación inicial pola Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria celebrada o día 23
de agosto de 2013, do Plan Especial de infraestruturas de servizo do SXIS de abastecemento de
auga e de saneamento de augas residuais do concello da Laracha, que contempla a ampliación das
instalacións da EDAR do Formigueiro, acción sinalada co código IS-04, o expediente foi
sometido a información pública polo prazo de un mes mediante anuncio publicado no Diario
Oficial de Galicia núm. 184 do 26 de setembro de 2013, no Boletín Oficial da Provincia nº 187, do
1 de outubro de 2013, e nos diarios La Voz de Galicia e El Ideal Gallego do día 2 de outubro de
2013, téndose presentado dúas alegacións (números de rexistro 5200 do 7 de outubro de 2013, e
5553 do 29 de outubro 2013), ningunha referida á EDAR do Formigueiro.

-

A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria do día 18 de setembro de 2014, acordou a
iniciación do expediente expropiatorio polo procedemento de taxación conxunta a efectos da
obtención de terreos destinados a ampliación das instalacións da EDAR do Formigueiro, acción
sinalada co código IS-04 no Plan Especial de infraestruturas de servizo do SXIS de abastecemento
de auga e de saneamento de augas residuais do concello da Laracha que foi notificado aos
interesados e publicado no BOP nº 200 do 20 de outubro de 2014 para os efectos do artigo 59.5 da
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, para aqueles interesados aos que non poida serlle
practicada a correspondente notificación e, publicado no DOG nº 203 do 23 de outubro de 2014 e
no xornal El Ideal Gallego do 21 de outubro de 2014 abrindo o período de información pública
previsto no art. 143.3 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección
do Medio Rural de Galicia por un período de un mes sen que se tivera presentado alegación
algunha.
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SÉTIMO.- Comprometerse a asumi-las obrigas de posta en servizo, explotación, mantemento e
conservación das obras, e de efectua-los traballos necesarios ordenados pola inspección facultativa
despois da súa execución, para a boa utilización das obras.
OITAVO.- Comprometerse á actualización das tarifas pola prestación do servizo na medida axeitada para
cubrir a explotación e amortización das obras.
NOVENO.- Dar traslado do presente acordo á entidade pública empresarial Augas de Galicia co fin de
que sexa atendida a solicitude de investimento en materia de saneamento.
E non habendo máis asuntos de que tratar, o sr. alcalde levanta a sesión sendo as 13 horas e 39 minutos,
da que como secretario estendo a presente acta e dou fe da mesma, asinándoa dixitalmente xunto ao sr.
alcalde

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).”

