BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DA
LARACHA
CELEBRADA O DÍA 29 DE XANEIRO DE 2021. (EXPEDIENTE
2020/G010/000009)
No salón da casa da Cultura do Concello da Laracha, sendo as 13:31 horas do día sinalado,
reuníronse previa convocatoria, en legal forma practicada, os Señores Concelleiros que se
relacionan, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, D. José Manuel López Varela, e asistidos por min, o
Secretario D. Miguel Piñeiro Souto e a Interventora acctal. Lucía Barreiro Angeriz, ao obxecto de
celebrar sesión ordinaria e pública, en primeira convocatoria. En cumprimento do disposto no artigo
38 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais,
aprobado polo Real Decreto 2568/86 do 28 de novembro, concorren debidamente convocados:
Señores Asistentes:
Presidente.- D. José Manuel López Varela (PP)

CVD: ztp7oBRKPnZPFwjai4Qg
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Concelleiros:
D. José Ramón Martínez Barbeito (PP)
Dna. Patricia Bello Canedo (PP)
Dna. Rocío López Rey (PP)
D. Jesús Souto Pena (PP)
D. Ramiro Bello Recouso (PP)
D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP)
Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP)
Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP)
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP)
D. Pablo Cambón Bértoa(PP)
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE)
Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE)
Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE)
D. José Martínez Ageitos. (PSOE)
D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG)
Dna. Carolina Castiñeiras Brandón(BNG)
Comprobado que se da o quórum legalmente esixido para a válida celebración da sesión nos termos
esixidos no artigo 90 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, a Presidencia declara aberta a
sesión na Casa da Cultura, para gardar as debidas distancias de seguridade..
Gardanse dous minutos de silencio polas mulleres mortas no 2021 vítimas da violencia de xénero, e
outro polas vítimas da COVID-19, dando o máximo apoio as familias dos veciños falecidos e a
xenta hospitalizada e en cuarentena.

Seguidamente pásase o estudio dos asuntos incluídos na orde do día:
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA ANTERIOR SESIÓN DO PLENO
ORDINARIO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020.
Recibido polos membros do Pleno da Corporación o borrador das actas correspondentes ás sesións
plenarias celebradas, con carácter ordinario, o día 25 de setembro de 2020 e do extraordinario do 12
de novembro de 2020, nos termos esixidos polo artigo 80.3 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de
novembro.
Sen haber intervencións é sometido o borrador da acta a votación, este resulta aprobado por
unanimidade dos dezasete (17) membros presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José
Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D.
Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP)Dna.
Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos.
(PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba
Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez
Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón
(BNG) o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO. Aprobar o borrador das actas das sesións plenarias seguintes:
- Ordinaria do 25 de setembro de 2020.
- Extraordinaria do 12 de novembro de 2020
SEGUNDO. Ordear a súa transcripción ao libro de actas de acordo ao disposto no art. 110.2 do
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado
por R.D. 2568/1986, de 28 de novembro.
2.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA
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Dáse conta das seguintes Resolucións de Alcaldía que estiveron a disposición dos Sres concelleiros
para o seu coñecemento e toma de razón, conforme ao establecido na Lei 7/1985 de 2 de abril e no
Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro:


Resolucións da Alcaldía dende o número 950/2020 ata a número 1003/2020 (ámbalas dúas
inclusive) ditadas dende o 24/11/2020 ata o 03/12/2020.

3.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL POS + 2021
Dase lectura do dictaminado pola Comisión de Asuntos Xerais do Pleno en sesión do 26 de xaneiro
de 2021:
“O Pleno da Deputación Provincial da Coruña, con data 27 de novembro de 2020, aprobou as Bases

reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) “POS+2021”, que se destina aos 93 concellos da provincia.
Estudiada a convocatoria por parte do Goberno Municipal e polos servizos técnicos
correspondentes, esta alcaldía decidiu solicitar o participación no dito Plan.
Visto os informes dos distintos servios técnicos do Concello realizados ao efecto e os Proxectos de
cada unha das obras que forman parte da solicitude, esta alcaldía propón o seguinte acordo:
1.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal
(Plan único de concellos) “POS+ 2021” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se
coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e o préstamo provincial
asignados aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a
“achega provincial 2021”,”achega provincial 2020” e “préstamo provincial 2021”:
A) Financiamento do pago a provedores:
Capítulo II
Achega provincial 2020 aplicada ao -------financiamento de pago a provedores
Achega provincial 2021 aplicada ao ------------financiamento de pago a provedores
Subtotal pago a provedores
--------------

Capítulo VI
--------------

Total
-------------

------------

-------------

-----------------

------------------

B ) Financiamento de gastos correntes:
Deputación
Achega provincial 2021 aplicada ao financiamento de gastos
334.677,07 €
correntes
Achega provincial 2020 (Excepción da Base 2.2 final)
-------Subtotal gasto corrente
334.677,07 €
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C ) Financiamento de investimentos:
ACHEGA PROVINCIAL 2021
Denominación da obra ou subministración
-----

ACHEGA PROVINCIAL 2020
(Investimentos financeiramente sostibles)

Financiamento do investimento
Orzamento
Deputación Concello
total
----------

Financiamento do investimento

Denominación da obra ou subministración

Deputación

Concello

Actuacións nas parroquias de Cabovilaño,
Caión, Coiro, Lendo e Vilaño
Actuacións na parroquia de Montemaior
Actuacións na parroquia de Soandres
Subtotal investimentos achega provincial 2020

72.012,98 €

0

94.698,63 € 0
162.823,45 € 6.868,38 €
329.535,06 € 6.868,38 €

Orzamento
total
72.012,98 €
94.698,63 €
169.691,83 €
336.403,44 €

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións que se relacionan nestas táboas.
D) Redución de débeda con entidades financeiras:

Entidade financeira
---------Subtotal redución de débeda con entidades financeiras

PRÉSTAMO PROVINCIAL
2021
aplicado á redución da
débeda
-----------------

E) Resumo:
SUBTOTAIS

Deputación
Achega 2020

A- PAGO A PROVEDORES
Achega 2021
Achega 2021
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B- GASTOS CORRENTES

C- INVESTIMENTOS
D- REDUCIÓN DÉBEDA

334.677,07 €

Achega 2020
(Excep. Base
--------2.2)
Achega 2021
Achega 2020
Préstamo
2021
Achega 2021

T O TAL

---------------

Concello

Total

-----

-------

--------

-----------334.677,07 €
-------------

----------------------------329.535,06 € 6.868,38 € 336.403,44 €
--------------------------------334.677,07 €

Achega 2020

334.677,07 €
6.868,38 € 336.403,44 €

329.535,06 €

Préstamo
2021
TOTAL

-----------------664.212,13 € 6.868,38 € 671.080,51 €

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2021 no que se inclúen os investimentos
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou
pregos de prescricións técnicas:
Denominación dos investimentos financeiramente sostibles
(mínimo do 50% do total de achega e préstamo provincial asignado)
Actuacións na parroquia de Vilaño
Actuacións nas parroquias de Lemaio e Torás
Actuacións nas parroquias de Erboedo e Golmar
TOTAIS

Orzamento
143.603,73 €
124.101,39 €
108.046,20 €
375.751,32 €

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución
dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións
administrativas que legalmente sexan necesarias.
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2021 os fondos necesarios para
facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POS+2021 Base, se a houbera.
5.- 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.
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6.Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras
Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no
caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o
detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.
7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña 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.
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente
acordo e o correspondente expediente.”
Sometido o asunto a votación aprobase por unanimidade dos dezasete (17) membros presentes,
D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello
Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso

(PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP)Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. Cristina
Vieites Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), Dna. María
Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar
Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e
Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG)
4.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PARTICIPACIÓN NO POS ADICIONAL 1/2021
PARA O FINANCIAMENTO DE GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS
Dase lectura do dictaminado pola Comisión de Asuntos Xerais do Pleno en sesión do 26 de xaneiro
de 2021:
“O Pleno da Deputación Provincial da Coruña, con data 27 de novembro de 2020, aprobou as Bases
reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) “POS+2021”, que se destina aos 93 concellos da provincia. Xunto co
POS+2021 regúlase simultaneamente un POS+ADICIONAL 1/2021 para o financiamento de gastos
sociais extraordinarios, provocados pola crise sanitaria da COVID-19, que será xestionado pola
Sección de Servizos Sociais da Deputación.

CVD: ztp7oBRKPnZPFwjai4Qg
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Os gastos extraordinarios aos que o Concello pode aplicar o financiamento do POS+ ADICIONAL
1/2021 son os seguintes:
a) Reforzo de persoal, técnico e/ou administrativo, adscrito aos servizos sociais, co obxecto de
apoiar aos equipos actuais, e facilitar a tramitación urxente das prestacións obxecto deste plan.
b) Ampliar e dotar as partidas destinadas a garantir ingresos suficientes as persoas soas ou familias,
maiores, persoas con diversidade funcional, mulleres en risco de exclusión social, con baixos o
nulos ingresos económicos, mediante axudas económicas para asegurar a cobertura das necesidades
básicas: vivenda, alimentación, electricidade, gastos médicos o farmacéuticos, transporte, que
favorezan a integración.
c) Axudas ás familias para gastos que faciliten a escolarización, material informático, acceso aos
medios dixitais valoradas por os profesionais dos servizos sociais comunitarios.
d) Ampliar o servizo de axuda a domicilio en todas as súas modalidades, e calquera outro de
análoga natureza que se preste no domicilio da persoa, como rehabilitación, perruquería, podoloxía,
comedor sobre rodas, etc..
e) Reforzo dos servizos e axudas económicas para respiro familiar e medidas de conciliación.
f) Reforzo dos dispositivos e axudas económicas de atención a persoas sen fogar.
g) Adquisición de medios de prevención (EPIS) destinados exclusivamente aos profesionais dos
servizos sociais e persoas usuarias dos programas que non conten con medios para adquirilos, a
criterio do persoal técnico dos servizos sociais.
h) Outras medidas que os servizos sociais das entidades locais, consideren imprescindibles e
urxentes para atender as persoas especialmente vulnerables, así como os servizos e centros de
carácter municipal, con motivo desta crise e sexan debidamente xustificadas.

Estudiada a convocatoria por parte do Goberno Municipal e polos servizos técnicos
correspondentes, esta alcaldía decidiu solicitar o participación no dito Plan.
Visto o informe do Interventor da Corporación, de data 14 de xaneiro de 2021, realizado ao efecto e
as Bases Reguladoras do Plan, esta alcaldía propón o seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) “POS+ ADICIONAL 1/2021” da Deputación Provincial da
Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, cuxas Bases se coñecen e
aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais
que se detallan no informe emitido pola Intervención ou a Secretaría-Intervención do concello,
segundo se indica a continuación:
Achega provincial asignada aplicada ao financiamento dos gastos sociais
202.834,58 €
extraordinarios

GASTOS
EXTRAORDINARIOS

ESTIMACIÓN DO
ESTIMACIÓN GASTO
A
SOCIAIS PREVISIÓN DE DE INGRESOS FINANCIAR POLO
GASTOS 2021 PÚBLICOS OU CONCELLO
PRIVADOS
(Pode ser superior ao
importe solicitado)
(A)
(B)
(A-B)
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a) Reforzo de persoal, técnico e/ou 29.900,00 €
administrativo, adscrito aos servizos
sociais, co obxecto de apoiar aos
equipos actuais, e facilitar a tramitación
urxente das prestacións obxecto deste
plan.

0,00 €

29.900,00 €

0,00 €

40.000,00 €

(O importe non pode ser destinado a
cubrir a achega municipal no Plan de
Financiamento dos servizos sociais
municipais FOPPSS, o gasto vai dirixido
a nova contratación)
b) Ampliar e dotar as partidas destinadas 40.000,00 €
a garantir ingresos suficientes ás persoas
soas ou familias, maiores, persoas con
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diversidade funcional, mulleres en risco
de exclusión social ou vítimas de
violencia de xénero, con baixos ou nulos
ingresos económicos, mediante axudas
económicas para asegurar a cobertura das
necesidades
básicas:
vivenda,
alimentación,
electricidade,
gastos
médicos ou farmacéuticos, transporte,
que favorezan a integración.
c) Axudas as familias para gastos que 60.000,00 €
faciliten a escolarización, material
informático, acceso aos medios dixitais
valoradas por os profesionais dos
servizos sociais comunitarios.

0,00 €

60.000,00 €

d) Ampliar o servizo de axuda a 150.000,00 €
domicilio en todas as súas modalidades,
e calquera outro de análoga natureza que
se preste no domicilio da persoa, como
rehabilitación, perruquería, podoloxía,
comedor sobre rodas, etc.
(O importe non pode ser destinado a
cubrir a achega municipal no Plan de
Financiamento dos servizos sociais
municipais FOPPSS)
Excepcionalmente o importe poderá
destinarse a cubrir a parte de aportación
municipal ao servizo de axuda a
domicilio
na
modalidade
de
dependencia, incluíndo aquela que
corresponde a horas xa concedidas.

75.000,00 €

75.000,00 €

e) Reforzo dos servizos e axudas
económicas para respiro familiar e
medidas de conciliación.
f) Reforzo dos dispositivos e axudas
económicas de atención a persoas sen
fogar.
g) Adquisición de medios de prevención
(EPIS) destinados exclusivamente aos
profesionais dos servizos sociais e
persoas usuarias dos programas que non
conten con medios para adquirir os

mesmos, a criterio do persoal técnicos
dos servizos sociais.
h) Outras medidas que os servizos
sociais das entidades locais, consideren
imprescindibles e urxentes para atender
as persoas especialmente vulnerables,
así como os servizos e centros de
carácter municipal, con motivo desta
crise e sexan debidamente xustificadas.
TOTAL
279,900,00 €

75.000,00 €

204.900,00 €

SEGUNDO.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión
do presente acordo e o correspondente expediente.”
Sometido o asunto a votación aprobase por unanimidade dos dezasete (17) membros presentes,
D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello
Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso
(PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP)Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. Cristina
Vieites Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), Dna. María
Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar
Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e
Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG)

5.- RECTIFICACIÓN DE INVENTARIO.Dase lectura do dictaminado pola Comisión de Asuntos Xerais do Pleno en sesión do 26 de xaneiro
de 2021:
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“Resultando que o Concello da Laracha conta cun inventario de bens e dereitos da Corporación sen
actualizar
O artigo 33.1 do Regulamento de Bens das Entidades Locais (RD 1372/1986, de 13 de xuño)
determina que a rectificación do Inventario Municipal se verificará anualmente, reflexándose na
mesma as vicisitudes de toda índole dos bens e dereitos de propiedade municipal durante esa etapa.
A aprobación da rectificación anual do Inventario corresponde ao Pleno da Corporación Local, de
conformidade co previsto no artigo 34 do Regulamento de Bens das Entidades Locais.
O artigo 32.1 do Regulamento de Bens das Entidades Locais establece que unha vez aprobada a
rectificación anual do Inventario, remitirase copia do mesmo á Administración do Estado e da
Comunidade Autónoma.

Segundo o establecido no artigo 36 da Lei 33/2003 de Patrimonio das Administracións Públicas, o
previsto no artigo 85 do Texto Refundido das disposicións legais vigentes en materia de réxime
local, así como no artigo 36 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, as Corporacións Locais
deberán inscribir no Rexistro da Propiedade os seus bens inmobles e dereitos reais, de acordo co
previsto na lexislación hipotecaria, sendo título suficiente para tal efecto a certificación que con
relación ao inventario aprobado, expida o Secretario co visto e prace do presidente.
De acordó ao artigo 83 da lei 39/2015 Procedemento Administrativo Común, considérase
conveniente expoñer ao público o expediente do inventario, a fin de ter unha información dos bens
que se relacionan e se poidan formular alegacións que axuden a depurar, no seu caso, os datos ou
poñan de manifesto calquera omisión ou circunstancia que sexa oportuno ter en conta.
. Vistas as fichas individualizadas de cada ben ou dereito de acordo co esixido nos artigos 20 a 28
do Regulamento de Bens das Entidades Locais elaboradas pola oficina técnica e emitido o Informe
de Secretaría referente á Lexislación aplicable e procedemento a seguir, propoño ao Pleno do
Concello a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente a rectificación anual do Inventario de Bens, Dereitos e Accións
nos termos que foi confeccionado e que ofrece o seguinte resume xeral:
ALTAS
1.-Denominación: “Centro comunitario Costa Caión” na parroquia de Caión, segundo ficha xeral de
Inventario, que se resume:
Descripción: Edificio de nova construcción que ocupa unha superficie de 882,60m2
Naturaleza: Urbana
Naturaleza Dominio: DP/ servicio público
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SEGUNDO.- Expoñer ao público o expediente por un prazo de 20 días hábiles no taboleiro de
edictos do Concello e no BOP.
TERCEIRO.- Se non se presentan reclamacións, entenderase elevada a definitiva a rectificación do
inventario.
CUARTO.- Remitir o expediente completo á Xunta de Galicia e á Subdelegación do Goberno a
efectos de dar cumplimiento ao establecido no artigo 86 do Texto Refundido de Réxime Local e o
artigo 32 do Regulamento de Bens das Entidades Locais.
QUINTO.- Proceder á inscripción no Rexistro da Propiedade dos bens e dereitos, calquera que sexa
a súa natureza, que non estean inscritos de acordo co previsto no artigo 36 do Regulamento de Bens
das Entidades Locais, para o que se remitirá ao Rexistro unha certificación do Secretario en relación
co inventario aprobado.”

O Sr Alcalde aclara que tense delegado na Deputación a elaboración do inventario máis é preciso
incluilo ante as solicitudes de subvención.
Sometido o asunto a votación aprobase por unanimidade con (15) votos a favor, D. José Manuel
López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna.
Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. Xosé Alberto
Blanco Veiga. (PP)Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna.
Adelina Liste Monelos. (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), Dna. María Palomi Rodríguez
Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.
(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE) e dúas (2) abstencións: D. Xoán Manoel Sande Muñiz.
(BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG)
6.- MOCIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS.
6.a] MOCIÓN DO PARTIDO POPULAR: RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E
APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE, DO ORZAMENTO XERAL DO
CONCELLO DA LARACHA PARA O ANO 2021
O sr. Alcalde, de acordo ao establecido nos artigos 97.3 e 82.3, en relación ao art. 138 do Real
Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais , da lectura á seguinte proposta:
“De acordo ao establecido nos artigos 97.3 e 82.3, en relación ao art. 138 do Real Decreto
2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais , Propoño ó Pleno da Corporación :
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-EXPOSICIÓN
A urxencia da inclusión do asunto na Orde do Día, xustifícase do seguinte xeito:
Unha vez ditaminado favorablemente pola Comosiónde Facenda procede resolver as alegacions e
aprobar o orzamento para levar a cabo as directrices previstas no mesmo no menor prazo pesoble
-

ANTECEDENTES

Na sesión plenaria ordinaria de 23 de decembro de 2020 apróbase inicialmente o orzamento para
2021, que se publica no Boletín Oficial da Provincia de 31 de decembro de 2020, rematando o
período de reclamacións do Expediente do Orzamento Municipal para o ano 2021 e o Cadro de
Persoal o 25 de xaneiro de 2021, tras 15 días de exposición pública.
O 25 de xaneiro de 2021 preséntase unha alegación por parte de Dª. Lourdes Pedrazuela Bea, en
representación da Unión Sindical Obrera (USO), que indica o seguinte: “(…) por todo lo anterior,
formulo las presentes ALEGACIONES a la aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el

ejercicio 2021, por cuanto es necesario cubrir definitivamente las plazas que se encuentran
vacantes en el Cuadro de Personal, funcionarizar las plazas que están ocupados por personal
laboral y deben ser desempeñadas por funcionarios de carrera y proceder a la
consolidación/estabilización de los empleados públicos temporales.”
A Intervención realiza informe ao efecto o día 26 de xaneiro de 2021.
O artigo 169.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais establece que no
procedemento de aprobación dos orzamentos locais, poden ser presentadas reclamacións dentro do
prazo de quince días hábiles contados a partir do seguinte a publicación do anuncio de exposición
pública no Boletín Oficial da Provincia.
Téndose realizado tal publicación no Boletín Oficial da Provincia do 31 de decembro de 2020 o
prazo para a presentación de reclamacións finalizaba o día 25 de xaneiro de 2021. Pois ben, o 25
de xaneiro de 2021, dentro deste prazo legal, recibíronse no Rexistro de entrada os escritos de
alegacións descritos nos antecedentes e remitidos para informe. Dedúcese aparentemente que os
asinantes dos mesmos ostentan lexitimación activa para reclamar contra a aprobación inicial do
Orzamento, ao abeiro do disposto no artigo 170.1 a do RDL 2/2004.
Os motivos das reclamacións: a admisión a trámite e a finalidade do trámite de reclamacións.
O artigo 170.2 do TRLRFL establece tres motivos tasados ( “únicamente”) para presentar
reclamacións contra o Orzamento, a saber:
Defecto formal ou procedimental: non terse axustado o procedemento de elaboración ou
aprobación aos trámites esixidos nesta Lei.
a)

Inexistencia de crédito para o cumprimento de obrigas esixibles legalmente ou en virtude de
calquera outro título lexítimo.
b)

Existencia de déficit: insuficiencia dos ingresos con relación aos gastos presupostados ou
destes en relación ás necesidades a satisfacer.
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c)

A alegación presentada contra a aprobación inicial do orzamento para o exercicio 2021 é do
seguinte teor literal:
“Dª. Lourdes Pedrazuela Bea (lourdes.pedrazuela@facuso.com), con DNI núm.----, en
representación de la Unión Sindical Obrera (USO), con domicilio en A Coruña, en la Avenida del
Ejército, núm. 10 – 1º C (CP 15006), como mejor proceda en derecho, comparece y dice:
Que ha tenido conocimiento de que en la sesión celebrada el 23/12/2020 el Pleno de esa
Corporación aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal y el Cuadro de Personal para el
ejercicio 2021 (BOP A Coruña núm. 225, de 31/12/2020), y que, por tanto, se encuentra en fase de
exposición pública, formulo las siguientes:

ALEGACIONES
PRIMERA.- De acuerdo al artículo 162 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la
Unión Sindical Obrera (USO) reúne la condición de interesado en defensa de sus intereses propios,
y está legitimada para la presentación de estas reclamaciones -art. 170.1 c)SEGUNDA.- Es oportuno destacar que, tal y como se refleja en el Anexo de Personal, se trata de
un cuadro de personal que, luego de la aprobación de la última modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo (BOP A Coruña núm. 61, de 17/04/2020), deberán cubrirse definitivamente las
plazas que se encuentran vacantes, funcionarizar las plazas que están ocupados por personal
laboral y deben ser desempeñadas por funcionarios de carrera y proceder a la
consolidación/estabilización de los empleados públicos temporales.
TERCERA.- Por último, para prestar servicios de calidad al ciudadano lo más importante en una
Administración próxima y cercana al vecino son los empleados públicos (funcionarios y personal
laboral) de una Administración Local, siendo necesario fomentar la creación de empleo estable y
la prestación de un servicio público y de calidad.
Por todo lo anterior, formulo las presentes ALEGACIONES a la aprobación inicial del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021, por cuanto es necesario cubrir definitivamente las
plazas que se encuentran vacantes en el Cuadro de Personal, funcionarizar las plazas que están
ocupados por personal laboral y deben ser desempeñadas por funcionarios de carrera y proceder a
la consolidación/estabilización de los empleados públicos temporales. A Coruña, 25 de enero de
2021”
Pois ben, analizada a reclamación presentada, cómpre poñer de manifesto as seguintes
consideracións sobre dos motivos nela esgrimidos:
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O artigo 170.2 do Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundiodo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que:
“Únicamente poderán establecerse reclamacións contra o orzamento:
a) Por non haberse axustado a súa elaboración e aprobación aos trámites establecidos nesta lei.
b) Por omitir o crédito necesario para o cumprimento de obrigacións esixibles á entidade local, en
virtude de precepto legal ou de calquera outro título lexítimo.
c) Por ser de manifesta insuficiencia os ingresos con relación aos gastos orzados ou ben destes
respecto das necesidades para as que estea previsto.”
A cobertura das prazas vacantes no Cadro de Persoal, non é un dos supostos de alegación

legalmente contemplada na normativa vixente contra a aprobación do Orzamento anual, polo que
procede a súa INADMISIÓN
Polo anterior, esta alcaldía propón a adopción do seguinte:
PRIMEIRO.- Inadmitir a alegación presentada por Dª. Lourdes Pedrazuela Bea, en representación
da Unión Sindical Obrera (USO), en data de 25 de xaneiro de 2021, por non concurrir ninguna das
causas tasadas no artigo 170 2 do TRLRFL.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente o Orzamento Xeral e o Cadro de Persoal para o ano 2021.
TERCEIRO. Aprobar definitivamente o Orzamento Municipal deste Concello, para o exercicio
económico 2021, xunto coas súas Bases de Execución, e cuxo resumo por capítulos é o seguinte:
- ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO
1
2
3
4
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6
7
8
9

DENOMINACIÓN

IMPORTE

A) OPERACIÓNS CORRENTES
Gastos de persoal
Gastos en bens correntes e servizos
Gastos financeiros
Transferencias correntes

1.991.047,18
5.001.752,82
3.000,00
446.200,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL
Investimentos reais
Transferencias de capital
Activos financeiros
Pasivos financeiros
TOTAL GASTOS

863.000,00
---------------------------------8.305.000,00

ESTADO DE INGRESOS

CAP CAPÍTULO
1
2
3
4

DENOMINACIÓN

IMPORTE

 OPERACIÓNS CORRENTES
Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas e outros ingresos
Transferencias correntes

2.457.000,00
85.000,00
1.492.271,37
3.941.093,57

5

Ingresos patrimoniais

6
7
8
9

 OPERACIÓNS DE CAPITAL
Enaxenación de Investimentos reais
Transferencias de capital
Activos financeiros
Pasivos financeiros
TOTAL INGRESOS

100,00
----------329.535,06
----------------------8.305.000,00

CUARTO. Aprobar definitivamente o persoal de persoal, comprensiva de todos os postos de
traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e persoal eventual.
QUINTO. Remitir copia á Administración do Estado, así como aoórgano competente da
Comunidade Autónoma e notifíquese aos interesados que presentasen alegacións o Acordo do
Pleno.“
Sometida a urxencia da inclusión do asunto na orde do día resulta estimada por unanimidade dos
membros presentes: de D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito
(PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D.
Ramiro Bello Recouso (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño.
(PP), Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), D. Pablo Cambón
Bértoa (PP), e seis a favor de Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba
Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE) D. José Martínez Ageitos.
(PSOE) de D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
Xoan Manuel Sande Muñiz (BNG) en relación as alegacións ao orzamento manifesta que poden
compartir o fondo máis non se pode admitir por non ser una cuestión para impugnar o mesmo e non
se pode ralentizar a entrada en vigor dos orzamentos.
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Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira ( PSOE) indica que as formas non se axustan e o informe da
intervención accidental é acertado sen perxuízo do fondo do asunto, que é debatible.
O Sr Alcalde aclara que as alegacións é a primeira ou segunda vez que se traen a Pleno dende que é
Alcalde, pero que non teñen encaixe nas cuestións económicas. Por outra banda matiza que se esta
levando a cabo un proceso de consolidación e que, finalizado este realizarase un de estabilización,
logo a administración non está parada neste sentido .
Sometido o asunto a votación aprobase por unamidade con (13) votos a favor, D. José Manuel
López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna.
Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. Xosé Alberto
Blanco Veiga. (PP)Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna.

Adelina Liste Monelos. (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG)
e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG) e catro (4) abstencións Dna. María Palomi Rodríguez
Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.
(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE)
6.b] MOCION DO PSOE: FONDO EXTRAORDINARIO PARA LOITAR CONTRA A
PANDEMIA
Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira (PSOE) dá lectura a moción presentada na cal se solicita que:
“O Grupo Municipal Socialista da Laracha de acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, desexa someter á
consideración do Pleno a seguinte Moción para a creación dun fondo extraordinario nos
orzamentos da Xunta de Galicia de 2021 destinados ás corporacións locais para a loita contra a
pandemia da covid-19.
Exposición de motivos
Hai xa case un ano, a pandemia da covid-19 asolou as nosas vidas e unha vez máis as entidades
locais mostraron ser a administración máis próxima á cidadanía atendendo ás necesidades máis
inmediatas e reais das veciñas e veciños. Os concellos volveron a mostrar novamente a
importancia do municipalismo para garantir os dereitos básicos e fundamentais dos galegos e
galegas.
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Durante toda esta pandemia, os concellos de Galicia víronse obrigados a dar resposta con
fondos propios a todos os gastos de competencias impropias que se viron na obriga de asumir,
como foron as desinfeccións dos colexios, as desinfeccións dos centros de saúde ou a tramitación
dos procedementos sancionadores por incumprimento das medidas de prevención para a loita
contra a covid-19, entre outras que son ben coñecidas.
O 26 de xuño de 2020, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) aprobou o Plan
de acción multifocal 2020-2022, no que se fai unha análise do contexto económico post-covid-19,
dos recursos locais para afrontar a crise, da resposta e das prioridades para afrontar esta. Ademais,
establécese o plan de actuación, no que se acordaron unha serie de medidas necesarias para que as
entidades locais poidan saír desta crise o máis axiña posible e sen deixar a ninguén atrás.
Durante toda a pandemia da covid-19, a Xunta de Galicia presidida por Núñez Feijóo ten
aprobadas varias normas nas que se incrementaron as obrigas e/ou competencias das entidades
locais sen que en ningún caso lle teñan achegado o financiamento necesario para poder
desenvolvelas.
No mes de novembro do pasado ano, o goberno de Alberto Núñez Feijóo presentou os orzamentos

para a Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021, nos que non só non contemplaba unha
partida extraordinaria para os concellos para afrontar os gastos extraordinarios orixinados pola
xestión da crise sanitaria, senón que inexplicablemente propoñían a redución dos fondos
destinados aos concellos. Todo elo, a pesar de ter recibido uns fondos extraordinarios que para
2021
ascenden a 1.100 millóns de euros do Estado e da Unión Europea para combater a pandemia da
covid-19.
A Administración local galega caracterízase por un importante raquitismo orzamentario, no que os
cometidos superan os recursos financeiros cos que contan para acometelos, constituíndose, non
obstante, as administracións locais nas protagonistas máis importantes ante a cidadanía, como se
puido ver na xestión da loita contra a pandemia.
Ante este ataque completamente inxustificado ás entidades locais que castiga claramente á
administración máis próxima á cidadanía, o Grupo Parlamentario Socialista presentou unha
emenda aos orzamentos galegos para o 2021 na que propón a creación dun fondo extraordinario
destinado aos concellos co fin de establecer unha partida dotada de 100 millóns de euros para
suplir os gastos relativos á covid-19, que poida ser distribuído con criterios obxectivos.
Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista eleva ao Pleno esta moción e
presenta para o seu debate e posterior aprobación, si procede, o seguinte ACORDO:

1. Recoñecer e pór en valor o traballo levado a cabo polos concellos galegos que foi clave para

CVD: ztp7oBRKPnZPFwjai4Qg
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

loitar contra a pandemia da covid-19.
2. Instar á Xunta de Galicia á creación dun fondo extraordinario no orzamento da Comunidade
Autónoma destinado ás corporacións locais dotado de, ao menos, 100 millóns de euros para este
2021 que se reparta con criterios obxectivos.
3. Trasladar este acordo á Xunta de Galicia, así como a todos os grupos parlamentarios con
representación no Parlamento de Galicia.”
O Sr alcalde aclara que neste momentos estase pensando nun reparto de fondos aos sectores máis
afectados (autónomos e hostelería), que entende que non é motivo de debate no ámbito municipal os
saír axudas a nivel autonómico pola Xunta.
Sometida a urxencia da inclusión do asunto na orde do día resulta desestimada ao obter once (11)
votos en contra de D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP),
Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D.
Ramiro Bello Recouso (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño.
(PP), Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), D. Pablo Cambón
Bértoa (PP), e seis a favor de Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba

Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE) D. José Martínez Ageitos.
(PSOE) de D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).

6.c] MOCION DO PSdeG-PSOE SOBRE ATENCIÓN PRIMARIA PRESENCIAL.
Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira (PSOE) dá lectura a moción presentada na cal se solicita que:
“O Grupo Municipal Socialista da Laracha de acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, desexa someter á
consideración do Pleno a seguinte Moción demandando un incremento das achegas da Xunta de
Galicia ao Servizo de Axuda no Fogar que presta o Concello.
Exposición de motivos
O Servizo de Axuda no Fogar (SAF) é un servizo integral, polivalente e comunitario, orientado ás
persoas e/ou familiares que presenten problemas para a realización das actividades da vida cotiá,
proporcionándolles atención directa no propio domicilio mediante intervencións específicas que
favorezan a súa permanencia e integración no seu contorno habitual, e compensen a súa restrición
de autonomía funcional. En definitiva, unha prestación básica de atención a persoas ou unidades
de convivencia no propio domicilio para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu
medio habitual.
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A loita contra a pandemia da covid-19, requiriu dos concellos a intensificación e a realización de
novas tarefas, nomeadamente no eido dos servizos sociais municipais, onde se implementaron
todo tipo de medidas extraordinarias: reparto de comida, medicación, deberes escolares ou
fogares, incremento da asistencia a domicilio e das axudas para cubrir necesidades básicas e a
posta en funcionamento de medidas e dispositivos de axuda a persoas sen fogar.
O impacto da pandemia foi e está sendo especialmente forte nas persoas máis vulnerables por
mor da letalidade en persoas maiores ou con patoloxías previas, e os efectos devastadores do
illamento en persoas con unha precaria rede de apoio. Por elo os concellos tiveron que
incrementar e garantir os servizos esenciais habituais e dar resposta en paralelo as
problemáticas xurdidas pola pandemia, como foron as distintas situacións de necesidade
froito do peche dos centros de día, sociocomunitarios, ocupacionais, escolas infantís, puntos de
atención a infancia, ludotecas ou residencias de tempo libre. Os concellos tiveron que reaccionar
fronte a nova demanda e seguir mantendo os seus servizos habituais, organizando recursos
humanos e materias para non deixar a ninguén no camiño. A excepcionalidade da situación levou
a unha reconfiguración das prestacións habituais para poder dar resposta ao aumento da demanda
e ás novas circunstancias.

No pasado mes de abril, a Xunta de Galicia anunciaba un Servizo de Axuda no Fogar
extraordinario para dar resposta as situacións de emerxencia durante o tempo da alerta
sanitaria provocada pola covid-19. En concreto se informaba de que se incrementaría as horas
mensuais aos concellos para o coidado a domicilio das persoas con necesidades asistenciais, e
unha maior aportación económica ao mesmo. Asemade a Administración autonómica
comprometeuse a asumir o copago das persoas usuarias da dependencia no SAF ordinario. Con
posterioridade no mes de novembro a Xunta de Galicia anuncia a retirada deste servizo
extraordinario ás persoas usuarias dependentes que por mor da situación epidemiolóxica estaban
a percibir.
A presión sobre os servizos sociais municipais foi e está a ser xeneralizada. Un dos maiores
gastos locais para a maioría dos concellos galegos é o custe que supón o SAF pola ausencia de
actualización da cota que a Xunta de Galicia debe aportar a este servizo público esencial para a
cidadanía. Polo tanto considérase urxente que o Goberno da Xunta de Galicia asuma o copago do
total das e dos usuarios do SAF ordinario en Galicia neste contexto de crise sanitaria; así como
incrementar a aportación que fai a Administración autonómica.
Dado que as administracións locais non foron quen de recibir ningún fondo extraordinario para
enfrontar a pandemia e que cada concello fixo fronte aos seus sobrecustos en función da súa
musculatura económica e organizativa, e dado os prexuízos que esta situación extraordinaria está
a provocar nas arcas municipais, é polo que instamos ao Pleno a adopción dos seguintes
ACORDOS:
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1. O Pleno do Concello da Laracha, en base as competencias en servizos sociais que
corresponden a Administración autonómica, insta a Xunta de Galicia a incrementar as
achegas para cubrir os custes do Servizo de Axuda no Fogar ordinario, así como que se
proceda a eliminación do copago das persoas usuarias, que será asumido pola Administración
autonómica.
2. Que a Xunta de Galicia incremente o financiamento do Servizo de Axuda no Fogar que é da
súa competencia e que xestionan os concellos, que permanece conxelado dende o ano 2012,
de xeito que se axuste á realidade do prezo/hora actualmente vixente e se preste este servizo
público esencial coa máxima calidade e coas mellores condicións de traballo para os/as
profesionais deste servizo.

3. Dar traslado do acordo aos Grupos Parlamentarios do Parlamento de Galicia.

Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira ( PSOE) indica a súa vontade de retirar o punto primeiro da
moción.
O Sr alcalde indica que veñen de licitar o servizo de axuda no fogar e da conta dos datos relativos
ao mesmo. Critica que o Estado non aporte o suficiente respecto a Lei de dependencia.

Dna. Rocío López Rey, Concelleira Delegada de Sanidade, Servizos Sociais, Igualdade, Emprego e
Promoción Económica da conta dos datos no departamento de servizos sociais, preto de 4.800
horas, 3.800 de dependencia, 130 usuarios de libre concurrencia...e matiza que os prezos variaron
sustancialmente dende hai uns anos.
Sometida a urxencia da inclusión do asunto na orde do día resulta desestimada ao obter once (11)
votos en contra de D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP),
Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D.
Ramiro Bello Recouso (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño.
(PP), Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), D. Pablo Cambón
Bértoa (PP), e seis a favor de Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba
Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE) D. José Martínez Ageitos.
(PSOE) de D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).

6.d] MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA A
CARABELA PORTUGUESA
Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira (PSOE) dá lectura a moción presentada na cal se solicita que:
“O Grupo Municipal Socialista da Laracha de acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, desexa someter á
consideración do Pleno a seguinte Moción para a elaboración dun protocolo de información e
recollida de exemplares de carabelas portuguesas na praia de Caión, A Laracha.
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Exposición de motivos
A denominada "carabela portuguesa" (Physalia physalis), é unha especie monotípica de hidrozoo
sifonóforo da familia Physaliidae, que non medusa, cuxos tentáculos poden alcanzar os 50 metros
de lonxitude, sendo o habitual os 10 metros, e cuxo contacto cos mesmos supoñen un serio risco de
lesións e incluso morte nalgúns casos para as persoas, xa que teñen consecuencias neurotóxicas,
citotóxicas e cardiotóxicas.
Dende hai uns días estanse a rexistrar varamentos das mesmas na praia de Caión. Dado o perigo das
mesmas, pero tamén a necesidade de informar correctamente á cidadanía sobre as mesmas para
evitar riscos innecesarios en caso de que se avisten, faise necesaria a elaboración dunhas
instrucións en forma de protocolo para a xestión destes varamentos.
O obxecto do mesmo é dotar ás persoas usuarias da praia de información fiable para dar aviso das
mesmas e evitar riscos ante o seu posible contacto. Este protocolo, á súa vez, servirá como método
de xestión por parte das persoas empregadas municipais do servizo de praias, de Protección Civil e
Policía Local para a súa retirada segura e tratamento sen pór en risco ás persoas

traballadoras. Tamén no caso de posibles avistamentos masivos, establecer os protocolos de
sinalización e delimitación das augas de baño e praias afectadas ata que o perigo que supoñen
devanditos exemplares sexa neutralizado.
Faise notar que dentro das competencias municipais está a de velar pola seguridade de praias e
augas de baño, sendo necesario abordar esta nova problemática, en coordinación coa Xunta de
Galicia.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista eleva ao Pleno esta moción e
presenta para o seu debate e posterior aprobación, si procede, o seguinte ACORDO:

1. Posta en marcha urxente dun protocolo para a información cidadá a persoas usuarias da praia
de Caión relativo aos riscos ante a presenza de carabelas portuguesas (Physalia physalis) e para a
xestión da retirada por parte dos servizos municipais, e o seu tratamento posterior por parte da
entidade correspondente.
2. Devandito protocolo redactarase en coordinación coa Xunta de Galicia, garantindo, en todo
caso, a correcta xestión medioambiental dos residuos.
3. Estudar algún tipo de mecanismo para evitar a chegada das carabelas portuguesas aos areais
en colaboración con outras administracións.”
O Sr alcade sinala queé un tema menor e que o Concello xa tomou medidias, falou cos técnicos,
tendo en conta outros aspectos como o cambio climático, os temporais...enga deuqe son retirados
coas EPIs correspondentes´. Concoúe que hai cousas de bastante máis calado e que afectan a máis
poboación
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Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira ( PSOE) manifesta que estamos perante fenómenos derivados do
cambio climático e que, na súa opinión, debense adoptar medidas por si se repite.
Sometida a urxencia da inclusión do asunto na orde do día resulta desestimada ao obter once (11)
votos en contra de D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP),
Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D.
Ramiro Bello Recouso (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño.
(PP), Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), D. Pablo Cambón
Bértoa (PP), e seis a favor de Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba
Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE) D. José Martínez Ageitos.
(PSOE) de D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
6. e) MOCIÓN DO PP:
O sr. Alcalde, da lectura á seguinte proposta:

“MOCIÓN PARA INSTAR Ó GOBERNO DE ESPAÑA A POÑER EN MARCHA
DETERMINADAS MEDIDAS PARA REBAIXAR O PREZO DA LUZ
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante a vaga de neve e frío máis extrema que atravesou o noso país en décadas, o prezo da
electricidade en España marcou máximos históricos por dúas ocasións os días 8 (94,99 €/MWh de
media cun máximo de 114,89 €/MWh ás 20:00 h) e 13 (84,99 €/MWh de media cun máximo de
112,84 €/MWh entre AS 21:00 e as 22:00 h) de xaneiro de 2021.
Ante esta suba histórica dos prezos, algunhas forzas políticas lanzáronse a criticar ás empresas e
ó mercado e a propoñer un maior intervencionismo do goberno no sector eléctrico, plantexando
mesmo a nacionalización de empresas pasando por alto, de xeito interesado, dous datos de gran
importancia:
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- En España menos dun 40% da factura da luz depende do prezo da electricidade e do mercado.
- O resto débese ós custes regulatorios derivados da xestión política (por exemplo, subvencións
ás renovables ou ó carbón ou o déficit de tarifa) e ós impostos.
Segundo datos proporcionados por Eurostat, ó peche de 2019 o prezo do kilovatio hora en
España era o quinto máis alto da Unión Europea e o noso país sitúase entre os dez primeiros países
da Unión que maior IVE aplica.
E obviando, ademais, que nos países europeos nos que a principal empresa eléctrica é pública a
factura do consumidor final se incrementou tamén na vaga de frío entre un 30% e un 50%, ou que
Barcelona Eléctrica (a empresa pública de electricidade creada polo Concello de Barcelona, dirixido
por Barcelona en Comú) vende a luz máis cara que o resto de empresas privadas e disfrazando de
boas intencións unha proposta que non dá unha resposta eficaz a este problema e só pode definirse
como populista e demagóxica.
Por outro lado hai que indicar que o Goberno de España, para xustificar a súa negativa a actuar
e rebaixar o prezo da luz a millóns de fogares españois, de maneira falsaria afirma que grazas á súa
acción política o recibo da luz baixou nun 40% o ano pasado cando iso se debeu á caída da
demanda pola pandemia e á baixada dos prezos do gas e do petróleo en 2020. E volveuse escudar en
Europa para rexeitar reducir o IVE aplicado á electricidade cando a realidade é que varios países
europeos teñen tipos máis baixos que España nas tarifas que afectan ós consumidores
Ante esta negativa debemos recordar que a reforma do sector eléctrico realizada polo goberno
do Partido Popular no ano 2013 evitou un aumento do prezo da electricidade do 42% e que a
proposición de lei presentada polo Grupo Parlamentario Popular en 2018 no Congreso dos
Deputados que propoñía baixar do 7% ó 0% o tipo de gravame do Imposto sobre o Valor da
Produción de Enerxía Eléctrica.
Tras constatar a nula sensibilidade social, a inacción e as mentiras do goberno de España, o
Grupo Municipal Popular propón á Corporación adoptar o seguinte:
ACORDO

Instar ó Goberno de España a tomar as seguintes medidas para impedir que o aumento
espectacular do prezo da enerxía eléctrica lastre a economía persoal e familiar dos españois xa
especialmente danada polos efectos da pandemia:
1. Rebaixar o tipo de gravame do Imposto sobre o Valor da Produción de Enerxía Eléctrica do
7% ó 0%, modificando para iso o artigo 8 da Lei 15/2012 de medidas fiscais para a
sostenibilidade enerxética, tal e como se recolle na proposición de lei presentada polo
Partido Popular o 18 de setembro de 2018 e que caducou debido á falta de vontade do
goberno de España por debater este asunto.
2. Modificar a Lei 24/2013 do Sector Eléctrico para, entre outros aspectos, que determinados
custes regulatorios que se trasladan á factura eléctrica como a débeda do sistema eléctrico
sexan financiados integramente con cargo ós Presupostos Xerais do Estado tal e como
establece a proposición de lei presentada polo Partido Popular o pasado 19 de xaneiro. “
Xoan Manuel Sande Muñiz (BNG) critica que PSOE/PP intercambien os papeis segundo quen este
no goberno/oposición, como sempre…engade que o seu grupo presentou no Congreso dos
Deputados varias iniciativas e no Parlamento Galego por exemplo a tarifa eléctrica propia como
país excedentario que é Galicia. Reclama non so a baixada no prezo senón tamén que se pague
transporte de electricidade que se fai dende aquí.
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Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira ( PSOE) sinala que o imposto á enerxía electrica foi a primeira
lei que aprobou o goberno de Rajoy tras a súa investidura e o PP presenta a súa derogación xusto
cando chega á oposición. Matiza que o goberno ten intención de crear un grupo de expertos para
modificar o sistema, e que se pretende abaratar a tarifa nun 13%.
Sometido o asunto a votación aprobase por unamidade con (13) votos a favor, D. José Manuel
López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna.
Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. Xosé Alberto
Blanco Veiga. (PP)Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna.
Adelina Liste Monelos. (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG)
e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG) e catro (4) abstencións Dna. María Palomi Rodríguez
Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.
(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE)

-

ROGOS E PREGUNTAS.

ROGOS:
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A) ROGO DO BNG: BAÑOS NA FEIRA DE PAIOSACO

O Sr alcalde sinala que mirarán tano o de cambiador como o da sinalización. Matiza que hai
problemas de vandalismo.

PREGUNTAS DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE
A) CARABELAS PORTUGUESAS.
María Palomi Rodriguez Castiñeira indica que xa se tratou o tema coa moción presentada con
respecto a este tema polo que se da por tratado.
B) PLACAS DE XEO NAS ESTRADAS DA LARACHA
Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira (PSOE) dá lectura ao seguinte:
“Ante as importantes baixadas das temperaturas dos últimos días fixo que se detectaran placas de
xeo nalgunhas estradas da Laracha.
A previsión é que a ola de frío se estendese ata o domingo 10 de xaneiro, cando se espera incluso
que baixen aínda máis as temperaturas.
Pero as incidencias non están soamente nas estradas, senón en numerosas rúas, polo perigo de
esvarar para os e as viandantes.
Segundo algún medio de comunicación apunta que o Concello ten activo, dende o día 7 de xaneiro
do presenta ano, un plan específico de mantemento das estradas de titularidade municipal debido á
ola de frío, co obxectivo de previr e minorar as situacións de risco.
Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista PREGUNTA:
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1. En que consiste dito plan? Ata cando está operativo o plan específico?
2. Que medidas se adoptaron?”
O sr alcalde contesta que os días fortes de xeada activouse, a través do 112 en todas as estradas que
cruzaban o ámbito municipal e que houbo problemas en todas as vías. Da conta que martes e xoves
foron días complicados, que contratouse empresas para botar sal nas estradas e que a máis
perxudicada foi a provincial A Laracha A Silva. En canto ao protocolo da conta da coordinación da
protección civil co 112 e os distintos titulares das estradas a nivel territorial, así como aportando
medios propios e externos ( contrtando sal)
C) FONDO DE COOPERACIÓN DA HOSTALERÍA
Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira (PSOE) dá lectura ao seguinte:
“Na Comisión de seguimento que analiza a evolución epidemiolóxica no Concello da Laracha,
celebrada o 15 de xaneiro do 2021, un dos acordos adoptados foi a de manifestar o seu apoio e

vontade de adhesión ao fondo de cooperación fronte á covid acordado entre o sector e a Xunta de
Galicia para canalizar as novas axudas, que se financiarían con achegas das administracións
autonómica, provincial e municipal.
Fondo para axudas que estaría participado pola Xunta de Galicia, as deputacións provinciais e os
concellos. Nel, o Goberno galego aportaría o 50 %, as deputacións o 30 % e os concellos o 20 %
restante.
Todo ilo, sabendo que existe unha proposta por parte das deputacións de A Coruña, Lugo e
Pontevedra que todas as administracións galegas destinen este ano o 1 % do seu orzamento a un
fondo común de rescate ao sector da hostalería e turismo. E que neste intre Xunta, Fegamp,
deputacións e Clúster Turismo de Galicia están a intentar chegar a un acordo para o plan de
rescate á hostalería e ao turismo fronte á crise da pandemia de coronavirus.
Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista PREGUNTA:

1. Vanse cubrir as necesidades dos sectores máis afectados no noso Concello a través deste plan?
2. Cal é a cantidade a aportar pola Xunta de Galicia? E a Deputación Provincial da Coruña? E o
Concello?
3. Cal é o total das axudas deste plan?
4. Que medidas específicas se van a desenvolver no noso Concello con estes fondos? A que
sectores van destinados?
5. Está o Concello de acordo coa proposta das deputacións e da Fegamp de que todas as
administracións acheguen o 1 %? En caso negativo, por que non?”
O Sr acalde manifesta que se van adaptar aos acordos da Xunta, Deputación e o CLUSTER de
hostelería e FEGAMP, aínda que señan necesarias modificacións orzamentarias.
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REMATE DA SESIÓN.Non sendo outro o obxeto da sesión e non habendo máis asuntos a tratar, sendo as 14.21 horas do
día xa expresado, o Sr. Presidente levanta a sesión estendéndose de todo isto a presente acta da que
eu, Secretario, dou fé.
O Secretario,

O Sr. Alcalde-presidente,

