BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DA
LARACHA
CELEBRADA O DÍA 28 DE MAIO DE 2021. (EXPEDIENTE
2021/G010/000003)
No salón da casa da Cultura do Concello da Laracha, sendo as 13:37 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 o interventor municipal Eduardo Mera Rico, 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)
Concelleiros:
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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. Cristina Vieites Calvo. (PP)
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP)
Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP).
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE)
Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE)
D. José Martínez Ageitos. (PSOE)
D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG)
Dna. Carolina Castiñeiras Brandón(BNG)
D. Pablo Cambón Bértoa (PP) incorporase ás 14:05 horas.
Non asiste: Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE)
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..
Comézase a sesión gardando un minuto de silencio Gardase un minuto de silencio polas vítimas
da violencia de xénero, e outro polas vítimas da COVID-19.

Previamente ao estudio dos asuntos incluídos na orde do día o Sr Alcalde da lectura a seguinte
declaración institucional suscrito polos tres grupos municipais con representación:
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“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE O MANTEMENTO DO CENTRO DE
OPERACIÓN DE REDES DE NATURGY NA CORUÑA
Nos últimos anos a empresa Naturgy, propietaria da desaparecida Unión Fenosa, trasladou
parte dos seus servizos que prestaba desde A Coruña a outras localizacións fóra de Galicia.
Asemade, a empresa pechou tamén, no ano 2018, un referente para a educación e a cultura na
cidade da Coruña, o Museo de Arte Contemporáneo.
O pasado 2 de febreiro a dirección da empresa comunicou aos traballadores e ás traballadoras
o pecho do Centro de Operacións de Redes, situado na Avenida de Arteixo, centro que tamén ten
previsto trasladar a outra localización fóra de Galicia.
As persoas traballadoras da empresa, a través dos seus representantes, consideran que dito
traslado suporía un duro revés laboral para os 28 empregados do servizo, e suporía tamén unha
diminución na calidade do citado servizo empeorando, previsiblemente, os temos nas
resolucións das avarías ao prestárense desde outros lugares sen ter un mínimo coñecemento do
territorio e, polo tanto, sen ter en conta as condicións e características do sistema eléctrico
galego ao que actualmente dan cobertura.
En base a estas cuestións, o Pleno do Concello da Laracha acorda:
1. Demandar a Naturgy o mantemento do Centro de Operacións de Redes na Coruña para
garantir un servizo nas mellores condicións, que se podería ver afectado coa marcha a
outras localizacións.
2. Amosar o respaldo ás demandas de mantemento das condicións laborais dos
traballadores e traballadoras de dito centro, rexeitando o seu traslado.
3. Reclamar o apoio a estas reivindicacións por parte de todas as administracións:
Goberno de España, Xunta de Galicia e Deputación da Coruña.
Asinado por:
Grupo Municipal do Partido Popular (PP).
Grupo Municipal do Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE).
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG).”
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE) agradece o apoio da Corporación a esta
declaración institucional. Seguidamente pásase o estudio dos asuntos incluídos na orde do día:
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DO 26 DE
MARZO DE 2021.
Recibido polos membros do Pleno da Corporación o borrador das actas correspondentes ás
sesións plenarias celebradas, con carácter ordinario, o día 26 de marzo de 2021, 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 quince (15) 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. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez
Patiño. (PP), Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(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 26 de marzo de 2021.
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
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 296/2021 ata a número 590/2021 (ámbalas dúas
inclusive) ditadas dende o 24/03/2021 ata o 26/05/2021.

O sr. Alcalde agradece ao persoal do Concello o traballo realizado durante todos estes meses.
3.- DAR CONTA CORRECCIÓN ERROS SOLICITUDE POS+2021.
Dase conta da Resolución de alcaldía nº 436/2021 de 28 de abril de 2021, dando lectura o sr.
Alcalde do seguinte:
“En sesión extraordinaria do Pleno do 29 de xaneiro de 2021 acordouse participar no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) + 2021 da Deputación Provincial da Coruña e aprobar os correspondentes proxectos
de obras.
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Advertidos erros materiais no acordo plenario adoptado na dita sesión e en base ao disposto na
Lei 39/2015 de 1 de outubro relativa á rectificación dos erros existentes, realizáronse por medio
das Resolucións de alcaldía nº 258/2021 de 12 de marzo de 2021 e 436/2021 de 27 de abril de
2021 as modificacións dos ditos erros, que son os seguintes:
Onde dí:
ACHEGA PROVINCIAL 2020
(Investimentos financeiramente sostibles)

Financiamento do investimento

Denominación da obra ou subministración

Deputación

Acondicionamento de camiños municipais nas
parroquias de Cabovilaño, Caión, Coiro,
Lendo e Vilaño
Acondicionamento de camiños municipais na
parroquia de Montemaior
Acondicionamento de camiños municipais na
parroquia de Soandres

72.012,98 €

0

Orzamento
total
72.012,98 €

94.698,63 €

0

94.698,63 €

162.823,45
€

6.868,37 € 169.691,82 €

Concello

Subtotal investimentos achega provincial 2020 329.535,06
€

6.868,38 €

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
Debe dicir:
ACHEGA PROVINCIAL 2020
(Investimentos financeiramente sostibles)

336.403,44 €

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

Financiamento do investimento

Denominación da obra ou subministración

Deputación

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

72.012,98 €

0

Orzamento
total
72.012,98 €

94.698,63 €

0

94.698,63 €

162.823,45
€
329.535,06
€

6.868,37 € 169.691,82 €

Concello

6.868,37 €

336.403,43 €
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Denominación dos investimentos financeiramente sostibles
Orzamento
(mínimo do 50% do total de achega e préstamo provincial asignado)
Acondicionamento de camiño municipal na parroquia de Vilaño
143.603,73 €
Acondicionamento de camiños municipais nas parroquias de Lemaio e Torás 124.101,39 €
Acondicionamento de camiños municipais nas parroquias de Erboedo e 108.046,20 €
Golmar
TOTAIS
375.751,32 €
4.- APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE DESLINDE DE
CAMIÑOS NA TABEIRA, GOLMAR.
Dase lectura do dictaminado pola Comisión de Asuntos Xerais do Pleno en sesión do 25 de maio
de 2021:
“Vista a necesidade de fixar con precisión os límites dos camiños 5034, 5034-1 e P5048
perentencentes ao Inventario Municipal de Bens – Epígrafe 1º Grupo C – Camiños aprobados
polo Pleno do Concello da Laracha o día 25 de marzo de 2015, situados nesta localidade, e de
propiedade municipal, ao obxecto de determinar con precisión os lindeiros.
A tal fin elaborouse Memoria e informe polo técnico municipal sobre o deslinde segundo o
previsto nos artigos 58 e 59 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado por Real
Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, nos que se fai referencia aos seguintes extremos:

— Xustificación do deslinde que se propón:



Constan diversas denuncias e consultas sobre a extensión e situación posesoria de varios
camiños situados no núcleo rural da Tabeira, na parroquia de Golmar.
falta de precisión na documentación do inventario que segundo o informe do técnico
municipal de data 20.05.2021 que impiden a a delimitación concreta de determinadas
partes de viais nos casos de discrepancias ou dúbidas coas propiedades privadas ás que
dan fronteEstímase necesario practicar o deslinde dos camiños inventariados 5034, 50341 e P5048
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— Descrición dos camiños, con precisión das súas linderos xerais, dos seus situados, colindancia
e extensión perimetral e superficial:
Descríbense na MEMORIA DE DESLINDE DE VARIOS CAMINOS PUBLICOS asinado polo
enxeñeiro agrónomo Javier Recarey Patiño (colexiado 573 do COIAG) en abril de 2021 os
camiños inventariados 5034, 5034-1 e P5048 do seguinte xeito:
Camino 5034
Comienza: SX 97
Finaliza: En la parcela con referencia catastral 3149606NH3834N0001LP
Longitud: 122 m
Perímetro: 263 m
Superficie: 632 m²
Ancho: variable (7,00 – 3,20 m).
Camino 5034.1
Comienza: Camino 5034
Finaliza: Camino 13030.1
Longitud: 178 m
Perímetro: 379 m
Superficie: 986 m²
Ancho: variable (12,90 – 4,50 m).
Camino P5048
Comienza: Camino 5034
Finaliza: En la parcela con referencia catastral 3350807NH3835S0001PS.
Longitud: 28 m
Perímetro: 64 m
Superficie: 94 m²
Ancho: variable (4,90 – 2,70 m), excepto en el encuentro con el camino 5034, que
tiene 7m de ancho.
A dita memoria contén as coordenadas xeográficas que definen o perímetro de cada un dos
camiños descritos
— Título de propiedade e informacións posesorias que, no seu caso, practicáronse, e actos de
recoñecemento referentes á posesión a favor da Entidade Local da leira que se trata de deslindar
( Inventario Municipal de Bens – Epígrafe 1º Grupo C – Camiños aprobados polo Pleno do
Concello da Laracha o día 25 de marzo de 2015 co código 5034, 5034-1 e P5048).
— O orzamento das operacións está cifrado en 2.700 euros (sen incluír o IVE), existindo
consignación orzamentaria suficiente na aplicación orzamentaria 151.227

Emitíronse os correspondentes informes técnicos e de Secretaría en data 20/05/2021, e en
virtude de todo iso o Pleno do Concello, ACORDA
PRIMEIRO. Iniciar o procedemento de deslinde coa finalidade de fixar con precisión os
límites dos camiños 5034, 5034-1 e P5048 pertencentes ao Concello da Laracha, incluidos no
Inventario Municipal de Bens – Epígrafe 1º Grupo C – Camiños aprobados polo Pleno do
Concello da Laracha o día 25 de marzo de 2015, situados nesta localidade.
SEGUNDO. Notificar aos propietarios das leiras lindeiras, e titulares doutros Dereitos Reais, o
inicio do expediente de deslinde, indicando o día, hora e lugar en que comezarán os labores do
deslinde e, así mesmo, indicando que conforme ao artigo 62 do Regulamento de Bens das
Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, poden presentar ante a
Corporación cantos documentos estimaren conducentes á proba e defensa dos seus dereitos até o
vinte días anteriores ao comezo das operacións, e informándolles de que transcorrido devandito
prazo non se admitirá documento nin alegación algunha, acordando a Corporación o pertinente
respecto das probas e documentos presentados.
TERCEIRO. Publicar a realización do deslinde no Boletín Oficial de Provincia e no taboleiro
de anuncios do Concello, con sesenta días de antelación á data na que se procederá ao comezo
dos traballos de deslinde. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica
deste Concello https://sede.alaracha.gal/
CUARTO. Fixar como data de inicio dos traballos de deslinde, o quinto día hábil seguinte á
finalización do prazo de sesenta días, previsto para a publicación do anuncio de deslinde no
Boletín Oficial da Provincia, fixándose o comezo das operacións ás 11 horas do citado día nos
citados camiños situados na Tabeira, parroquia de Golmar deste Concello
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QUINTO. Designar como prácticos da Corporación, para participar nas operacións de deslinde,
a Don Javier Recarey Patiño e Don Ramon Soengas Gómez
SEXTO. Comunicar o Acordo ao Rexistro da Propiedade para que se estenda nota do Acordo á
marxe da inscrición de dominio, de conformidade co artigo 57.3 do Regulamento de Bens das
Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño
D. Xoan Manoel Sande Muñiz (BNG), sinala que é preciso que se definan os camiños e se
recuperen para o uso público algún trazado que é de uso privado.
Dna. Palomi Rodriguez Castiñeiras (PSOE) afirma no informe do secretario hai antecedentes que
non puido ver polo que se van abster.

O sr. Alcalde responsta que levan bastante tempo e con distintas iniciativas…cita a dunha casa
en aluguer con extrañas formas de dirixirse a Administración…e que com di Xosea ver se
determinamos ata onde chega a propiedade municipal.
Sometido a votación o asunto este resulta aprobado por maioría con doce (12) 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. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste
Monelos. (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.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DO ESTUDO DE DETALLE DO
ÁMBITO DOTACIONAL REMITIDO A ORDENACIÓN ESPECIAL OE-L2.

Dase lectura do dictaminado pola Comisión de Asuntos Xerais do Pleno en sesión do 25 de maio
de 2021:
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“De conformidade co disposto no artigo 3.3 d) 7º do Real Decreto 128/2018 do 16 de marzo,
polo que foi aprobado o regulamento de réxime xurídico dos funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, procédese a informar o seguinte en relación co
expediente de MODIFICACIÓN DO ESTUDO DE DETALLE DO ÁMBITO DOTACIONAL
REMITIDO A ORDENACIÓN ESPECIAL OE-L2, sito na 1ª Travesía da rúa Eusebio Bértoa
Queijo da Laracha, na parcela de referencia catastral 3385610NH3838N, clasificada polo
PXOM como solo urbano consolidado, con destino a sistemas xerais de equipamentos
asistenciais de carácter público.
ANTECEDENTES
O dous de decembro de 2020 (RE 202099900001774) presentouse documento
MODIFICACIÓN DO ESTUDO DE DETALLE DO ÁMBITO DOTACIONAL REMITIDO A
ORDENACIÓN ESPECIAL OE-L2 A LARACHA, asinado polos arquitectos Ángel Luís
Monteoliva Díaz e Iñigo de Miranda Osset en novembro do 2020. A documentación
preséntase en soporte dixital.
- O arquitecto técnico municipal emite informe favorable ao dito instrumento de
planeamento con data 11.2.2021.
- A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada o día 25 de febreiro de 2021,
acordou aprobar inicialmente o citado Estudo de detalle.
- O expediente foi sometido a información pública por prazo dun mes mediante anuncio
publicado no Diario Oficial de Galicia, núm. 60 do 30.03.2021 e no xornal El Ideal Gallego
de data 30.03.2021, de acordo co disposto no artigo 80.2 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro,
do Solo de Galicia (LSG).
- Durante a información pública non se formulou ningunha alegación, segundo consta no
expediente en informe da funcionaria encargada do Rexistro municipal de 10.5.2021.
- Non notificouse o acordo de aprobación inicial ás persoas titulares catastrais dos terreos
afectados, para que puideran examinalo e formular as alegacións que procedan (art. 80.2
LSG), xa que segundo o informe do arquitecto técnico municipal de 11.2.2021 o ámbito da

-

-

modificación proposta está formado por unha única parcela de titularidade municipal e ref
catastral 3385610NH3838N.
No informe do arquitecto técnico municipal previo á aprobación inicial de data 11.02.2021
destacase que non se teñen observado afeccións sectoriais.
O 14 de maio de 2021 (RE 202199900001117) presentouse documento MODIFICACIÓN
DO ESTUDO DE DETALLE DO ÁMBITO DOTACIONAL REMITIDO A ORDENACIÓN
ESPECIAL OE-L2 para a súa aprobación definitiva, asinado polos arquitectos Ángel Luís
Monteoliva Díaz e Iñigo de Miranda Osset en maio de 2021.
Informe favorable á aprobación definitiva do arquitecto técnico municipal de 19.5.2021 no
que conclúe:
“Presentouse documento MODIFICACIÓN DO ESTUDO DE DETALLE DO ÁMBITO DOTACIONAL
REMITIDO A ORDENACIÓN ESPECIAL OE-L2, asinado polos arquitectos Ángel Luís Monteoliva Díaz e
Iñigo de Miranda Osset en maio de 2021
A proposta de modificación da ordenación detallada axústase ás condicións determinadas pola lexislación
urbanística e ao PXOM.
O documento conten a información requirida e suficiente para definir a ordenación detallada proposta,
xustificando a súa adecuación normativa.
Non constan no expediente alegacións ao documento exposto.
En vista do que antecede informo favorablemente o documento MODIFICACIÓN DO ESTUDO DE
DETALLE DO ÁMBITO DOTACIONAL REMITIDO A ORDENACIÓN ESPECIAL OE-L2 A LARACHA,
asinado polos arquitectos Ángel Luís Monteoliva Díaz e Iñigo de Miranda Osset en maio de 2021 con
pegada dixital F2FA8017864914C262EAA353B99F70C1FE6976E287CD8E1AA9F33FA8DD55846Eh
para a súa aprobación definitiva.”

-

Informe complementario do arquitecto técnico municipal de 20.5.2021 no que aclara: O
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contido do documento non foi modificado, se ben se adecuou a súa nomenclatura ao disposto nas
Normas Técnicas de Planeamento”.

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG).
- Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do
10 de febreiro, do solo de Galicia (RLSG)
- Real decreto lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei do solo e rehabilitación urbana (RDLTRLSRU).
- Plan xeral de ordenación municipal da Laracha (PXOM) (BOP Nº 157, de 10 de xullo de
2.003).
- Estudo de detalle AMBITO DOTACIONAL REMITIDO A ORDENACION ESPECIAL OEL2 A LARACHA, aprobado polo Pleno o 30 de xullo de 2008 (publicado en DOG do 18 de
novembro de 2008, e BOP da Coruña nº234 de 10 de outubro de 2008).
- Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade.
- Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (LBRL).
- Real Decreto 128/2018 do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
I.- O promotor do presente instrumento de planeamento urbanístico é o Concello da Laracha.
- A finalidade da modificación do estudo de detalle presentado é a adecuación da ordenación
detallada do ámbito OE-L2 ás novas necesidades de ampliación da edificación existente,
destinada a residencia de persoas maiores, xustificando deste xeito as razóns de interese público

en que debe fundamentarse calquera modificación de planeamento urbanístico, segundo o artigo
83 da LSG.
- Logo de terse emitido informe favorable polo arquitecto técnico municipal enténdese revisado
o contido do instrumento de planeamento urbanístico presentado, que a proposta de
modificación da ordenación detallada axústase ás condicións determinadas pola lexislación
urbanística e o PXOM, e que o mesmo conten a documentación esixida pola lexislación
urbanística xustificando a súa adecuación á mesma.
- Asemade o informe do técnico municipal destaca que non se teñen observado afeccións
sectoriais e que o ámbito da modificación proposta está formado por unha única parcela de
titularidade municipal e ref catastral 3385610NH3838N.
II.- Procedemento: o procedemento de formulación e aprobación dos estudo de detalle se regula
no artigo 80 LSG e no artigo 194 RLSG.
“Artigo 194. Formulación e aprobación dos estudos de detalle
1. Os estudos de detalle poderán ser formulados polos Concellos, pola Administración
autonómica, por outros órganos competentes no ámbito urbanístico e polos particulares
lexitimados para facelo (artigo 80.1 da LSG).
2. Os estudos de detalle serán aprobados inicialmente polo órgano municipal competente e
sometidos a información pública polo prazo mínimo dun mes mediante anuncio que se
publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia.
Así mesmo, notificaráselles individualmente a todas as persoas titulares catastrais dos
terreos afectados. De ser o caso, solicitaranse os informes sectoriais preceptivos (artigo
80.2 da LSG).
Á vista do resultado da información pública, o órgano municipal aprobaraos
definitivamente, coas modificacións que resulten pertinentes (artigo 80.2 da LSG).
Os prazos para a súa aprobación definitiva serán os establecidos no artigo 76 da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, e artigo 187 deste regulamento (artigo 80.2 da LSG).”
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-

Segundo o artículo 83.5 LSG “A revisión do planeamento e as modificacións de calquera
dos seus elementos suxetaranse ás mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e
aprobación”.
III.- Eficacia e entrada en vigor:
- Segundo o artigo 82 da LSG desenvolvido polo artigo 199 do RLSG:
“1. Os instrumentos de planeamento urbanístico terán vixencia indefinida (artigo 82.1
da LSG).
2. O acordo de aprobación definitiva do planeamento deberá publicarse, no prazo dun mes
desde a súa adopción, no Diario Oficial de Galicia. Xunto coa publicación deste acordo
publicarase a indicación das medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no ambiente
da aplicación do plan e a referencia ao enderezo electrónico en que figurará o contido
íntegro do plan á disposición do público, así como, cando proceda, o extracto elaborado
con carácter previo á aprobación do documento, que incluirá os seguintes aspectos:
[...]

3. O documento que conteña a normativa e as ordenanzas deberá publicarse no Boletín
Oficial da provincia.
[...]
4. En todo caso, a eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan
aprobado quedan condicionadas á súa publicación de conformidade co establecido neste
artigo, á inscrición do instrumento no rexistro de planeamento urbanístico de Galicia, de
conformidade co disposto no artigo 88 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e no capítulo X do
título II deste regulamento, e ao que dispoña para tal efecto a lexislación vixente en materia
de réxime local (artigo 82.4 da LSG”.
- Segundo o artigo 88 da LSG relativo ao Rexistro de planeamento urbanístico de Galicia:
“1. Os instrumentos de planeamento urbanístico,unha vez aprobados definitivamente, e
publicado no Diario Oficial de Galicia o acordo correspondente, deberán inscribirse no
rexistro que, para tal efecto, se constituirá na consellaría competente en materia de
urbanismo.
2. A consellaría competente en materia de urbanismo inscribirá de oficio os instrumentos de
planeamento urbanístico cuxa aprobación definitiva lle corresponda.
3. Os municipios deberán remitir á consellaría competente en materia de urbanismo, para a
súa inscrición no citado rexistro, un exemplar en soporte dixital, debidamente dilixenciado,
dos instrumentos de planeamento urbanístico cuxa aprobación definitiva lles corresponda.
O prazo para, se é o caso, proceder ao requirimento de anulación dos actos e acordos das
corporacións locais segundo o previsto na lexislación de réxime local non comezará a
contar ata a recepción completa da documentación no rexistro da consellaría,
correspondéndolle á persoa titular desta formular o correspondente requirimento.
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4. A inscrición dos instrumentos de planeamento no Rexistro, incluídas as súas
modificacións, será condición para a publicación da súa normativa no boletín oficial
correspondente, de conformidade co establecido no artigo 82.
5. O Rexistro será público, e regulamentariamente determinarase a súa estrutura e
funcionamento”.
- Carácter obrigatorio e formas de iniciación do procedemento de inscrición, artigo 209
RLSG:
“1. Os instrumentos de planeamento urbanístico, unha vez aprobados definitivamente, e
publicado no Diario Oficial de Galicia o acordo correspondente, deberán inscribirse no
Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia (artigo 88.1 da LSG).
2. A inscrición no rexistro será obrigatoria e poderá producirse:
a) De oficio, pola consellería competente en materia de urbanismo.

b) Por instancia do concello respectivo, respecto dos instrumentos de planeamento cuxa
aprobación definitiva lles corresponda.”.
- O procedemento de iniciación establécese no artigo 212 do RGLS:
“1. O procedemento de inscrición iniciarase de oficio ou po instancia do concello
respectivo nos termos previstos neste regulamento. A consellería competente en materia de
urbanismo inscribirá de oficio os instrumentos de planeamento urbanístico cuxa aprobación
lle corresponda.
2. Os municipios deberán remitir á consellería competente en materia de urbanismo, para a
súa inscrición no citado rexistro, un exemplar en soporte dixital, debidamente dilixenciado,
dos instrumentos de planeamento urbanístico cuxa aprobación definitiva lles corresponda
(artigo 88.3 da LSG), no prazo dun mes desde a data da aprobación municipal que proceda.
A partir da súa recepción, entenderase producida a solicitude de inscrición.
3. O prazo para, se é o caso, proceder ao requirimento de anulación dos actos e acordos
das corporacións locais segundo o previsto na lexislación de réxime local non comezará a
contar ata a recepción completa da documentación no rexistro da consellería,
correspondéndolle á persoa titular desta formular o correspondente requirimento
(artigo 88.3 da LSG)”.
IV.- Órgano competente
A aprobación definitiva, se procede, será competencia do Pleno ao abeiro do disposto no artigo
22.2 c) LBRL, que atribúe a ese órgano a competencia para a aprobación que poña fin á
tramitación municipal dos plans e demais instrumentos de ordenación previstos na lexislación
urbanística.
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Polo anterior, proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.-Aprobar definitivamente o documento de MODIFICACIÓN DO ESTUDO DE
DETALLE DO ÁMBITO DOTACIONAL REMITIDO A ORDENACIÓN ESPECIAL OE-L2 A
LARACHA, asinado polos arquitectos Ángel Luís Monteoliva Díaz e Iñigo de Miranda Osset en
maio de 2021, promovido polo Concello, sito na 1ª Travesía da rúa Eusebio Bértoa Queijo da
Laracha, na parcela de referencia catastral 3385610NH3838N, coa finalidade de adecuar a
ordenación detallada do ámbito OE-L2 ás novas necesidades de ampliación da edificación
existente, destinada a residencia de persoas maiores.
SEGUNDO.- Publicar o acordo de aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia (artigos
82.2 Lei 2/2016 do solo de Galicia –LSG- e 199.2 do Regulamento da Lei do solo -RLSG-).
TERCEIRO.- Notificar o acordo aos promotores e individualmente a todas as persoas
titulares catastrais dos terreos afectados.
CUARTO.- Remitir á Consellería competente en materia de urbanismo para a súa inscripción
no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia un exemplar en soporte dixital debidamente
dilixenciado do instrumento de planeamento urbanístico aprobado logo da publicación no
DOGA do acordo de aprobación definitiva (artigos 88 LSG).

QUINTO.- Publicar no Boletín Oficial da Provincia o documento que conteña a normativa e as
ordenanzas do instrumento de planeamento urbanístico aprobado, unha vez publicado no
DOGA e inscrito no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia (artigos 82.3 e 88.4 da
LSG).”
D. Xoán Manoel Sande Muñiz (BNG) indica que votarán a favor.
Dna. María Palomi Rodriguez Castiñeiras sinala que tamén votarán a favor porque entende que
todo tipo de de proxectos de ampliación son bos. Haberá demanda de usuarios polo que se
pemitirá ampliar dita demanda.
O sr. Alcalde indica que a idea do grupo de goberno é aproveitar ao máximo dando unha
calificaicón urbanísitca que así o permita. Matiza que isto tan so son trámites urbanísticos e que,
ogallá, algun día poidan traer unha ampliación das prazas da residencia.
Sometido a votación o asunto este resulta aprobado por unanimidade dos quince (15) 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. Cristina Vieites Calvo. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. María Palomi
Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez
Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón
(BNG)
6.- SOLICITUDE, SE PROCEDE, DE UNHA SUBVENCIÓN NOMINATIVA Á DEPUTACIÓN
PROVICIAL DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DA OBRA HUMANIZACIÓN
HUMANIZACIÓN E MELLORA DA ACCESIBILIDADE DA RÚA J.M. FERREIRA PENEDO.
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Dase lectura do dictaminado pola Comisión de Asuntos Xerais do Pleno en sesión do 23 de
marzo de 2021:
“Por esta alcaldía viuse a necesidade da realización da obra de Humanización e mellora da
accesibilidade da Rúa J.M. Ferreira Penedo ten por obxecto conseguir na dita rúa, un entorno
urbano a medida das persoas e non dos vehículos, humanizando así o casco urbano da Laracha
As obras definidas localizase no núcleo urbano da Laracha, na Rúa J.M. Ferreira Penedo,
parroquia de Torás, comezando na rúa Luis Martínez Vázquez e rematando na Avenida Fisterra
(AC552)
A obra é necesaria pois é unha das rúas con mais densidade poboacional do Concello, polo que
se fai necesario a súa mellora ampliando as beirarrúas, as prazas de aparcamento así como a
accesibilidade a persoas con movilidade reducida, mediante novos pasos de peóns ou
correxindo as pendentes das beirarrúas. Toda obra de mellora das condicións para os veciños,
sobre todo na índole de accesibilidade, faise necesaria e urxente.
Realizado o proxecto da obra pola sociedade KARTARK ARQUITECTOS, nº sociedade

colexiada 20291 no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, en maio de 2021, o importe da
obra é de 99.961,25, IVE incluido, vaise solicitar á Deputación Provinical unha subvención
nominativa para o seu financiamento do 80%.
As razóns de interese público de carácter social, económico e humanitario, polas que a
Deputación Provincial, no fomento dos intereses peculiares da provincia, debe contribuir
económicamente no desenvolvemento do proxecto da obra de Humanización e mellora da
accesibilidade da Rúa J.M. Ferreira Penedo, e que impiden ou dificultan acollerse a algún dos
programas de subvencións de concorrencia competitiva ou plan da Deputación no
desenvolvemento do proxecto de Humanización e mellora da accesibilidade da Rúa J.M.
Ferreira Penedo, veñen daddas pola necesidade de deseñar e conseguir contornas urbanas á
medida das persoas e non dos vehículos é humanizar unha cidade ou unha vila. Para iso é
necesario que as rúas estean ben dotadas de espazos que conviden o paseo, reducindo, no
posible, o tráfico excesivo e eliminando os estacionamentos incontrolados
Para iso proxectase a realización dunha vía de sentido de circulación único e de tráfico
diferenciado, con beirarrúa e calzada en niveis distintos. Con iso gañarase espazo para
beirarrúas e aparcamentos; créanse tamén unhas áreas (tipo orellas) para a colocación do
mobiliario urbano (xardineiras, papeleiras, colectores, etc).
Obran no expediente:
- Memoria explicatica de Alcaldía na que se xustifican as distintas razóns de interese público
de carácter social, económico e humanitario, polas que a Deputación Provincial, no fomento
dos intereses peculiares da provincia, debe contribuir económicamente no desenvolvemento do
proxecto da obra de Humanización e mellora da accesibilidade da Rúa J.M. Ferreira Penedo, e
que impiden ou dificultan acollerse a algún dos programas de subvencións de concorrencia
competitiva ou plan da Deputación.
- Proxecto técnico co orzamento detalledo
- Informe técnico polo arquitecto técnico do Concello favorabel ao proxecto
- Informe do Interventor de existencia e retención de crédito na que se aporta un estado de
execución do orzamento, emitido á data da solicitude.

CVD: f/2w//6Pmx8pBcKePgMK
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Por todo o anterior e de acordo coa Modificación da Ordenanza xeral de subvencións e outras
transferencias da Deputación da Coruña publicada no BOP num 4 de 08 de xaneiro do 2020,
propoño a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Solicitar á Deputación da Coruña unha subvención para financiar o proxecto:
HUMANIZACIÓN E MELLORA DA ACCESIBILIDADE DA RÚA J.M. FERREIRA PENEDO
dadas as razóns de interese público de carácter social, económico e humanitario expostas
cuxo importe ascende a 99.961,25, IVE incluido e co seguinte coeficiente de financiación:
SOLICITUDE DE
FINANCIAMENTO ( 80%)
79.969.00€

APORTACION MUNICIPAL

TOTAL ( IVE incluído)

19.992,25 €

99.961,25€

SEGUNDO.- Expresar a intención de acometer a actuación obxecto de solicitude de axuda.

TERCEIRO.- Aprobar o proxecto de: HUMANIZACIÓN E MELLORA DA ACCESIBILIDADE
DA RÚA J.M. FERREIRA PENEDO, redactado por pola sociedade KARTARK ARQUITECTOS,
nº sociedade colexiada 20291 no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, así como, aprobar o
orzamento de gastos por importe de 99.961,25 euros.
CUARTO.- Encomendar ao sr. alcalde, a sinatura de todos os anexos e demais documentos
requiridos na Ordenanza reguladora da subvención e para todas as xestións necesarias para a
efectividade do presente acordó”.
D. Xoán Manoel Sande Muñiz (BNG) indica que votarán a favor.
Dna. María Palomi Rodriguez Castiñeiras sinala que é unha obra moi necesaria. Que viu o
proxecto e haberá un aproveitamento mellor do espazo.
O sr. Alcalde indica que é unha das rúas máis novas no núcleo urbano da Laracha.
Dna María Palomi pregunta ao alcalde cómo será o sentido único do tráfico ao que o sr alcalde
responde que terán que estudialo.
Sometido a votación o asunto este resulta aprobado por unanimidade dos quince (15) 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. Cristina Vieites Calvo. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. María Palomi
Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez
Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón
(BNG)
7.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO CAMBIO DE DENOMINACIÓN DAS RÚAS
RABADEIRA E FEAL ( NOVA DENOMINACIÓN : ISIDRO PARGA PONDAL E FERNANDO
ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, RESPECTIVAMENTE ) EN PAIOSACO.
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Dase lectura do dictaminado pola Comisión de Asuntos Xerais do Pleno en sesión do 25 de maio
de 2021:

-ANTECEDENTES
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Realizada a 20 de maio do 2021 xunta de portavoces coa finalidade de cambiar a denominación
das rúas Rabaleira e Feal co obxeto de evitar duplicidades e /ou confusións dado que existen
dous núcleos ruruais tradicionais con esa denominación.
A nova denominación sería ISIDRO PARGA PONDAL e FERNANDO ÁLVAREZ DE
SOTOMAYOR, de acordó a seguinte motivación:
ISIDRO PARGA PONDAL (Laxe, 17 de decembro de 1900 - A Coruña, 4 de maio de 1986) foi
un químico galego especializado en xeoloxía.
En 1923 obtivo praza de profesor auxiliar de Química inorgánica e Analítica na Facultade de
Ciencias na Universidade de Santiago de Compostela. Foi membro do Seminario de Estudos
Galegos, desde o que fomentou a investigación sobre a riqueza do solo e subsolo galegos. Coa
creación do Laboratorio de Xeoquímica da Universidade de Santiago de Compostela,comezou
as súas investigacións sobre Galicia e formou os primeiros xeoquímicos españois.
No terreo do asociacionismo científico, Parga tivo un destacado papel na vida corporativa da
"Sociedad Española de Física y Química" desde 1935.
Ó comezo da Guerra Civil foi purgado do seu posto de profesor e expulsado da Universidade de
Santiago, retirándose a súa vila natal, Laxe, onde se fai cargo en 1938 da dirección da empresa
Kaolines de Lage S.A.
Máis tarde creou o Laboratorio Xeolóxico de Laxe, onde seguiría coa labor de investigación. En
1945 colaborou co Instituto Xeolóxico e Mineiro de España e en 1954 comezou a colaborar coa
Universidade de Leiden, facéndoo despois coas de Montpellier, Estrasburgo, Zürich, Munster e
Lisboa.
En 1960 ingresou na Real Academia Galega, recibindo nos seguintes anos moi diversas
distincións: Pedrón de Ouro (1965), Premio de Ciencias da Deputación da Coruña (1972),
Premio de Investigación da Universidade de Santiago e da Universidade Menéndez y Pelayo
(1982), medalla Castelao, doutor honoris causa pola Universidade de Santiago de Compostela

(1983), Presidente Honorario da Academia de Ciencias de Galicia, membro numerario da
Academia de Doutores de Madrid, correspondente da Academia de Ciencias de Madrid e
correspondente da Academia de Ciencias e Arte de Barcelona. Concedéuselle o Premio
Trasalba en 1984. A Real Academia Galega de Ciencias dedicoulle no 2009 o Día do Científico
Galego, e no 2015 foi homenaxeado con ocasión da celebración do 6º Día da Ciencia en
Galego.
FERNANDO ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR (Ferrol, 1875 – Madrid, 1960) foi un pintor e
académico moi vinculado á comarca de Bergantiños.
Despois de pasar a súa infancia e adolescencia entre Toledo e Madrid, en 1899 trasládase a
Roma tras gañar por oposición unha pensión para a Academia Española de Bellas Artes da
capital italiana, onde estivo catro anos e comezou a súa exitosa carreira. No ano 1907 cásase
coa coruñesa Pilar de Castro, o que o volve a vincular a Galicia.
Desde 1908 a 1915 residiu en Chile, onde foi unha personalidade de relevancia para o
desenvolvemento cultural do país suramericano polo seu labor na Escuela de Bellas Artes de
Santiago, primeiro como profesor e logo como director.
Ao seu regreso a España centrou a súa obra pictórica en dúas temáticas: o retrato, sendo o
pintor da corte de Alfonso XIII, o que lle deu un gran prestixio, e no asunto galego, sendo moi
característica a súa maneira de reflectir aspectos cotiás con luminosidade e colorido. Gran
parte dos seus cadros en Galicia fíxoos durante as súas estancias nunha vivenda familiar de
Sergude, en Ponteceso, sendo a xente e as escenas típicas da comarca as protagonistas. Unha
das súas pinturas máis importantes titúlase “Comida de boda en Bergantiños”.
Foi director do Museo del Prado en dúas etapas, desde 1922 ata 1931 e, posteriormente, desde
1939 ata o seu falecemento en 1960.
Tamén foi alcalde da Coruña desde agosto de 1938 ata marzo de 1939.
Visto o informe de secretaria Xeral de 20 de maio do 2021.
Polo exposto, proponse a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Modificar a denominación da rúa Feal existente na actualidade que pasa a
denominarse:
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- RÚA FERNANDO ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR cuxo código e denominación a efectos da
actualización do Censo Electoral son os seguintes:
Distrito: 01
Sección: 006
Unidade poboacional
Código 63
Entidad colectiva 08 LESTON (SAN MARTIÑO)
Entidad singualar 11 PAIOSACO
Núcleo 01 PAIOASCO

03

02

01
Modificar a denominación da rúa Rabadeira existente na actualidade que pasa a
denominarse:





-

- RÚA ISIDRO PARGA PONDAL , cuxo código e denominación a efectos da actualización do
Censo Electoral son os seguintes:








Distrito: 01
Sección: 006
Unidade poboacional: Código 64
Entidad colectiva 08 LESTON (SAN MARTIÑO)
Entidad singualar 11 PAIOSACO
Núcleo 01 PAIOASCO





03
02
01

SEGUNDO.- O expediente provisionalmente aprobado será exposto ao público por un prazo de
vinte días, durante os cales os interesados poderán presentar as alegacións ou obxeccións que
estimen oportunas que haberán de ser atendidas e resoltas antes da aprobación definitiva. Non
caso de que non se presenten reclamacións non prazo de información pública, entenderase
definitivamente adoptado ou Acordo ata entón provisional.
TERCEIRO.-O acordo definitivo notificarase aos afectados (veciños e propietarios dos terreos e
edificios das vías obxecto dos expedientes), ao Instituto Nacional de Estatística (para a súa
incorporación ao guía oficial do municipio) e a todas aquelas outras persoas e/ou entidades que
se considere oportuno.”
O sr. Alcalde indica que o motivo do cambio de denominación é que, coa nova numeración hai o
núcleo do Feal e da Rabadeira como núcleos novos. Pretendese resolver problemasque existina
como coa corespondencia que coa nova numeración esntanse solventado. Respecto aos nomes
aclara uq son persoas con especialidades distintas pero con recoñecemento na comarca.
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Xoán Manoel Sande (BNG) indica que van a votar a favor, qu e lle parecen ben os nomes, pero
como dixo na Xunta de Portavoces prefería o nome de Ramiro Suarez. Indica que o nome de San
Martiño tamén pdería xerar confusión.
O Alcalde inidica que é un nome eclesiástico non unha parroquia polo que oficialmente so hai
nome da rúa.
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE) solicita que se inclúa o nome dalgunha muller
para a vindeira ocasión.
Sometido a votación o asunto este resulta aprobado por unanimidade dos quince (15) 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. Cristina Vieites Calvo. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. María Palomi
Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez
Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón
(BNG)

8.-APROBACIÓN INICIAL, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO-SUPLEMENTO DE CRÉDITO 01-2021.
Dase lectura do dictaminado pola Comisión de Facenda do Pleno en sesión do 24 de maio de
2021:
“PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos (crédito
extraordinario-suplemento de crédito 01-2021), considerando que se trata de necesidades
urxentes e inaprazables, e tendo en conta a Liquidación do Orzamento do Concello do ano 2019
da que resulta un Remanente de Tesourería para Gastos Xerais positivo co que se financia a
modificación, suplementando crédito en 67.500,00 euros e dotando de crédito extraordinario
por 61.000,00 euros nas aplicacións orzamentarias que se detallan:
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
APLICACIÓN
241.47000

INCREMENTO
PROPOSTO
67.500,00

DESCRICIÓN
Fomento do emprego, transferencias a empresas
privadas

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO…….……….67.500,00 €
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
APLICACIÓN
241.45000

INCREMENTO
PROPOSTO
61.000,00

DESCRICIÓN

Fomento do emprego, transferencias á comunidade
autónoma
TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO…….……….61.000,00 €
FONTES DE FINANCIAMENTO:
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REMANENTE LÍQUIDO DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS: 128.500,00 €
SEGUNDO.- Someter a información pública polo prazo de 15 días hábiles o expediente
mediante a publicación de anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios
da Corporación.
TERCEIRO.- Aprobar con carácter definitivo, sen necesidade de novo acordo plenario, o
referido expediente se contra o mesmo non se presentasen reclamacións durante o período de
exposición pública.
CUARTO.- Publicar un resumo do Orzamento a nivel de capítulos, unha vez aprobada a
modificación de créditos, no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da
Corporación, con ofrecemento dos recursos que en Dereito procedan.

QUINTO.- Remitir copia do expediente á Administración do Estado, así como á Xunta de
Galicia para o seu coñecemento e efectos oportunos.”
D. Xoan Manoel Sande Muñiz indica que votará a favor.
Dna. María Palomi Rodriguez Castiñeiras sinala que tamén votará a favor, xa que é
indespensable ademais.
O sr. Alcalde critica os trámites nas axudas do IDEA problemas de cara a introducir datos na
plataforma, etc e que dende a feredación de municipios estase preparando unha reclamación.
Sometido a votación o asunto este resulta aprobado por unanimidade dos quince (15) 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. Cristina Vieites Calvo. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. María Palomi
Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez
Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón
(BNG)
9.- MOCIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS.9.a) MOCIÓN DO BNG: PEAXES NAS AUTOVÍAS DE TITULARIDADE ESTATAL
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D. Xoan Manoel Sande Muñiz lee o seguinte:
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Sometida a urxenca a votación esta resulta aprobada por unanimidade dos quince (15)
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. Cristina Vieites
Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna.
María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José
Martínez Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras
Brandón (BNG)
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D. José Ramón Martínez Barbeito, portavoz do Grupo do Partido Popular da lectura a seguinte
enmenda:
“EMENDA TRANSACCIONAL
ACORDO
O Pleno do Concello da Laracha acorda:
1.- Manifestar a súa oposición e, por isto, solicitar a retirada da proposta do Goberno central
para o establecemento de peaxes baseadas no custo por quilómetro nas autovías de titularidade
estatal que supoñan unha discriminación coa Comunidade Autónoma de Galicia pola súa
posición xeográfica e pola situación que se está a padecer coas peaxes das autoestradas de
titularidade estatal; e por considerala unha medida regresiva que establece barreiras
económicas no acceso á servizos básicos como son as infraestruturas viarias, incrementa a
inseguridade viaria e constitúe un atranco para o desenvolvemento económico e a cohesión
social de Galicia.

2.- Expresar o apoio a que a rebaixa das bonificacións ás peaxes da AP-9 comprometidas nos
Orzamentos do Estado para 2021 sexan aplicadas como moi tarde no mes de xuño de 2021.
3.- Reiterar, pola importancia que a AP-9 representa para a mobilidade interna en Galicia, a
urxencia do traspaso desta infraestrutura, acelerando tanto a tramitación da Proposición de Lei
Orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia, remitida
polo Parlamento de Galicia ao Congreso, como o inicio dos traballos na Comisión Mixta de
Transferencias prevista na Disposición Transitoria Cuarta do Estatuto de Autonomía de
Galicia, coa finalidade de proceder ao traspaso efectivo antes de que remate o ano 2021
ARGUMENTARIO
Mentres os galegos seguirmos agardando pola aplicación da prometida rebaixa de peaxes na
AP-9, xa se abre a posibilidade de que, ademais, paguemos novas peaxes polo uso de vías ata
agora gratuítas.
Non é aceptable que o Goberno de España lance este tipo de proposta sen dialogar antes coas
autonomías e sen explicar pormenorizadamente cal é a súa intención. Tampouco axudan as
mensaxes contraditorias entre si que están a expresar os diferentes membros do Executivo sobre
o cando e o como da aplicación desa medida.
Aplicar peaxes nas autovías é un asunto de gran calado que ten repercusión en moitos ámbitos:
a calidade de vida, a competitividade económica ou a seguridade viaria. Non podemos obviar
que o pago por uso das autovías derivaría moito tráfico, especialmente o pesado, cara as
estradas convencionais, máis tendo en conta a difícil situación económica derivada da
pandemia. No caso de Galicia esta pretensión podería agravar aínda máis a xa de por si
desvantaxe que supón ser un territorio periférico.
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Non estamos de acordo co BNG, e parécenos un exercicio de demagoxia, en mesturar a
intención do Goberno de cobrar polo uso das autovías coas peaxes sobre as autoestradas
autonómicas, que son as máis baratas de España e sobre as que se aplican xa importantes
bonificacións. Que a Xunta compense ás concesionarias suporía reducir o investimento en
servizos básicos e esenciais, nun momento ademais no que, por mor da pandemia, son tan
necesarios.
O BNG sabe que as autoestradas de titularidade autonómica, a do Val Miñor (AG-57) e a da
Coruña-Carballo (AG-55), son das máis baratas de España. A Xunta vén aplicando distintas
bonificacións que rebaixan o prazo das peaxes que ademais, neste ano 2021 mantiveron estables
ou reduciron o seu prezo, como consecuencia do IPC.”
O sr. Alcalde toma a palabra indicando que “xa quixeramos que non houbera peaxes. Non houbo
variacións de prezos para vehículos, nin para pesados, e algún outro tipo reduciuse. Tamén hai
bonificacións desde o 1 de outubro de 2019, rebaixa do 50 % en horario nocturno. Esperemos
que na AP-9 haxa unha rebaixa.
Neste momento, sendo ás 14:05 horas, incorporase D. Pablo Cambón Bértoa (PP)

O PSOE presenta unha enmenda de adición á cal dá lectura Dna. Palomi Rodriguez Castiñeira:
“Emenda de modificación
Débese modificar no punto 1 da moción o seguinte contido.
Onde di: “...a rotunda oposición da Corporación Municipal da Laracha á intención do
Goberno central de establecer peaxes...”, debe dicir: “...a rotunda oposición da
Corporación Municipal da Laracha a que se establezan peaxes...”
Emenda de modificación
Débese modificar no punto 1 da moción o seguinte contido.
Onde di: “...autovías de titularidade estatal, por considerala...”, debe dicir: “autovías de
titularidade estatal ou autonómica, por considerala...”.
Emenda de supresión
Débese suprimir ao final do punto 1 o seguinte contido. Suprimir:
“Dar traslado deste acordo ao Ministerio de Fomento.”
Emenda de modificación
Débese modificar no punto 2 da moción o seguinte contido.
Onde di: “2. Instar a Xunta de Galiza a redución e paulatina eliminación...”, debe dicir:
“2. Instar a Xunta de Galiza a establecer a redución e paulatina eliminación...”.
Emenda de modificación
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Débese modificar no punto 2 da moción o seguinte contido.
Onde di: “...das peaxes da AG 55 e AG 57...”, debe dicir: “...das peaxes para a totalidade das
persoas usuarias da AG 55 e AG 57...”
María Palomi Rodriguez Castiñeira inidica que teñen a capacidade de discrepar co partido e
favorecer os intereses dos veciños da Laracha dado que é unha medida antisociañ discriminatoria
coas calses baixas coa que non esta de acordo. Da conta da ssuas enmendas.
Xoan Manoel Sande indica que esperaban que non a apoiaran.
O sr. Alcalde dí que a todos nos gustaría que fosen sen peaxe. Pero hoxe rescatar unha concesión
poñería en perigo os orzamentos da Xunta de Galicia. Xa hai bonificacións. Esta é a realidade.
Que fai o goberno do PSOE cando goberna? Cargarnos a impostos…
[ Sendo as 14.05h incorporase o concelleiro D. Pablo Cambón Bértoa (PP)]

Procédese a votación da enmenda do PP, a cal é aprobada por maioría, con once (11) votos a
favor 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. Cristina Vieites Calvo. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Begoña Domínguez Patiño (PP) e D. Pablo Cambón Bértoa
(PP), e cinco (5) en contra de Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. María
Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz.
(BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
Procédese a votación da enmenda do PSOE, a cal non é aprobada, con trece (13) 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. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna.
Adelina Liste Monelos. (PP), Begoña Domínguez Patiño (PP) e D. Pablo Cambón Bértoa (PP),
D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG) e catro (4)
votos a favor de Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira
Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE).
Seguidamente vótase a moción presentada polo BNG coa enmenda do PP, a cal é aprobada por
unanimidade dos membros presentes, 16 votos a favor 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. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Begoña Domínguez
Patiño (PP) e D. Pablo Cambón Bértoa (PP), Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE),
Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE).D. Xoán Manoel
Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG)
7.b] MOCION DO BNG: REGULACIÓN SÉCTOR EÓLICO
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D. Xoán Manoel Sande Muñiz, da lectura ao seguinte:
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O sr. Alcalde da conta da relación de proxectos presentados no Concello da Laracha.
A continuación lee o seguinte argumentario:
“O desenvolvemento do sector eólico en Galicia, regulado a nivel autonómico pola Lei 6/2009,
estase a levar a cabo conforme á lexislación e ao marco normativo esencial fixado a nivel
nacional:
A obriga de calquera administración pública é tramitar as solicitudes ou os proxectos que se lles
presenten de conformidade coa legalidade vixente. Esta obriga tamén é aplicable aos proxectos
eólicos, e neste ámbito a lexislación ofrece todas as garantías para avaliar os posibles efectos
sobre os valores naturais, culturais e estéticos do lugar e para determinar, en función do

resultado desta análise, a súa conservación e compatibilidade (ou non) entre todos eles e co
resto de actividades económicas.
Polo tanto, pretender dirixir a avaliación nun determinado sentido ou establecer novos criterios
ou requisitos (como se pretende nalgunha moción), significaría instar a unha administración a
prevaricar.
As renovables e, en concreto o sector eólico supoñen unha oportunidade para crear emprego e
riqueza en Galicia. A Xunta seguirá traballando para que os proxectos que se desenvolvan na
Comunidade garantan a compatibilidade da produción de enerxía eólica coa protección e
sustentabilidade do medio ambiente. Así contaremos cada vez cunha Galicia máis verde.”
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. Cristina Vieites
Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Begoña Domínguez Patiño (PP) e D. Pablo
Cambón Bértoa (PP) , e cinco a favor de Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(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).
9.c] MOCION DO PSdeG-PSOE SOBRE A LUDOPATÍA
Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira (PSOE) dá lectura a moción presentada na cal se solicita que:
“As políticas públicas sobre formas de xogo e apostas (ludopatía ou adiccións sen substancia),
de forma especial as producidas polo avance da tecnoloxía, veñen amosando un grave problema
de ausencia dunha regulación adaptada á realidade actual. E neste tema especialmente non
podemos quedar atrás.
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O Goberno galego anunciou reiteradamente a presentación dunha lei autonómica que a día de
hoxe aínda non veu a luz, en tanto o único que se ten producido é un importante aumento da
implantación de locais de apostas e a colocación de máquinas de xogo en locais de hostalaría.
A poboación máis nova constitúe un segmento da poboación especialmente vulnerable e por
iso merecedor de toda a nosa atención á hora de desenvolver plans de prevención
fundamentalmente no que respecta a Adiccións Comportamentais.
O aumento e case normalización do xogo e as apostas entre menores está suscitando unha
enorme preocupación social, tanto en España como no conxunto da Unión Europea. Trátase
dunha conduta ilícita que, segundo os escasos estudos existentes, nos deben de facer pensar e
actuar, xa que mostran un perigoso tránsito de simple xogador ocasional a unha verdadeira
adicción.
Ditos estudos, ao respecto destas adiccións, revelan datos preocupantes aos que hai que
prestar atención. Case un de cada catro menores recoñece ter apostado diñeiro algunha vez na
súa vida nalgún xogo de azar, o que equivale a uns 12.000 rapaces e rapazas. Unha porcentaxe
elevada fíxoo de maneira presencial pero tamén preocupa a cantidade de mozos e mozas que o

fixeron a través de Internet. As apostas deportivas lévanse o protagonismo e os bares e
cafeterías son os lugares onde máis se realizan sen que se lles teña pedido nunca o seu DNI,
sendo tamén relevante o uso de salas de xogo.
Galicia, como en moitos outros temas importantes, vai rezagada, e é moi importante actuar de
xeito inmediato. É imprescindible, por exemplo, a posta en marcha dun instrumento que, con
garantías, permita coñecer e estudar con profundidade o escenario para poder dotarnos de
mellores ferramentas para combatelo. Igual de necesario é implementar unha necesaria
lexislación que controle e regule o sector do xogo e apostas e que permita afrontar de cara os
problemas derivados deste, xa non tan novo, problema con recursos materiais e humanos.
Dende a Deputación da Coruña vaise poñer en marcha, man a man con AGALURE, un
programa piloto de prevención da ludopatía nos centros escolares da provincia, porque se
quere e se debe concienciar á mocidade dos importantes riscos que entrañan estas novas
modalidades de xogo, marcando como obxectivo claro e prioritario a prevención da adicción
fundamentalmente na poboación máis vulnerable.
Trátase dun plan que desenvolverá 18 charlas informativas ao alumnado de terceiro e cuarto
da ESO que inclúe accións nos centros escolares, xuntanzas con técnicos dos concellos e
orientadores dos centros nas que profesionais de AGALURE informarán sobre as adiccións sen
substancia e a maneira en que afectan á mocidade.
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Polo anteriormente exposto, esta Corporación local acorda:
1. Poñer en coñecemento dos centros de ensino secundario do concello o Programa piloto
da Deputación da Coruña para, de non estar incluídos neste plan piloto, soliciten a súa
inclusión no futuro.
2. Solicitar ao Goberno galego a creación e posta en marcha dun Observatorio Galego
do Xogo, que permita coñecer a situación actual desta lacra na nosa sociedade como
ferramenta esencial para poñerlle freo e que sirva tamén para facer un seguimento
da aplicación da lexislación en vigor e poder así actualizala e mellorar o seu marco
normativo.
3. Solicitar ao Goberno galego a presentación, no menor espazo de tempo posible, dun
proxecto de Lei do xogo de Galicia que recolla todas aquelas accións necesarias
destinadas á prevención e co desenvolvemento de programas de prevención de condutas
aditivas asociadas ao xogo e ás apostas e que regule as medidas de control e acceso a
estas para os mozos e mozas.
4. Manifestar o rexeitamento desta Corporación á posible implantación de negocios de
casas de apostas na localidade.”
Seguidamente vótase a urxencia, a cal é aprobada por unanimidade dos membros presentes,
16 votos a favor 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. Cristina Vieites Calvo.
(PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Begoña Domínguez Patiño (PP) e D. Pablo Cambón
Bértoa (PP), Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(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 sr. Alcalde sinala que se acollen aos tres primeiros puntos se ben no cuarto queren facer a
seguinte enmenda:
Lee a emenda ao punto nº 4:
“EMENDA PUNTO Nº4
4. Manifestar a vontade desta Corporación de que non se implanten negocios de casas de
apostas no Concello sempre que a normativa o permita.
ARGUMENTARIO
O Concello está sensibilizado con esta problemática e xa desenvolveu iniciativas en
colaboración con Agalure:



“Abre os ollos”. Xornada sobre adicións e uso responsable das novas tecnoloxías
dirixida a todos os públicos. Consistiu nunha presentación de Agalure como recurso
sociosanitario e charlas impartidas por profesionais da entidade sobre a detección de
posibles abusos e adiccións ás novas tecnoloxías (redes sociais, teléfono, móbil, internet,
etc) e o uso responsable das mesmas.



Obradoiro no IES Agra de Leborís para fomentar o uso responsable da Internet, novas
tecnoloxías e redes sociais, incluíndo os riscos que pode supor para os adolescentes a
modalidade de xogo de azar en liña.”
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Procédese a votación da enmenda do PP, a cal é aprobada por unanimidade dos membros
presentes con 16 votos a favor, 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. Cristina
Vieites Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Begoña Domínguez Patiño (PP) e D.
Pablo Cambón Bértoa (PP), e cinco (5) en contra de Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.
(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE) D. Xoán
Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
Seguidamente vótase a moción presentada polo PSOE coa enmenda do PP, a cal é aprobada por
unanimidade dos membros presentes, 16 votos a favor 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. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Begoña Domínguez
Patiño (PP) e D. Pablo Cambón Bértoa (PP), Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE),
Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE).D. Xoán Manoel
Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG)
9.d) MOCIÓN DO PSOE: OBRAS A INCLUÍR NO VINDEIRO POS
Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira (PSOE) dá lectura a moción presentada na cal se solicita que:

“O Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (plan
único de concellos) é un plan propio da Deputación Provincial da Coruña que se vai creando
ano tras ano, destinado aos 93 concellos da provincia, no que se regula a obriga das
deputacións provinciais de aprobar anualmente o dito plan en colaboración cos concellos.
Este plan provincial establece que é competencia propia das deputacións provinciais a
asistencia xurídica, económica e técnica aos concellos, e que para estes efectos as
deputacións aprobarán anualmente un plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal en cuxa elaboración deben participar os concellos da provincia.
En aras de querer colaborar e participar neste plan, o Grupo Municipal Socialista da Laracha
formula unha proposta con varias actuacións de mellora para seren incluídas no marco do Plan
de Obras e Servizos que ofrece ano tras ano a Deputación Provincial da Coruña.
1.

Estrada que vai dende Cancelo do Medio (Cabo-Vilaño) ata Vilaño Vello.

Dende o Cancelo do Medio ata Vilaño Vello, pasando pola Bragueixa, o camiño asfaltado
presenta un deterioro moi evidente, atópanse bastantes fochancas e coa capa de rodadura
bastante deteriorada. Acometer os seguintes traballos: limpeza de cunetas, mellora da capa de
rodadura mediante un bacheo, acondicionar o sobreancho existente e aplicar unha nova capa
de aglomerado en toda a superficie.
2.

Estrada que vai dende Taberna Nova ata Fontefría (Coiro).

Dende a Taberna Nova, ao seu paso por Pía Arriba, ata Fontefría o camiño asfaltado presenta
un deterioro moi evidente, tal e como se amosan nas fotos que se axuntan. Renovación da
estrada cunha nova capa de aglomerado e limpeza de cunetas.
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No Pleno do 29 de xaneiro do presente ano aprobouse a participación no Plan Provincial de
Cooperación ás Obras e Servizos de competencia municipal POS + 2021.
Na proposta formulada no seu día polo Goberno municipal aparece as obras no lugar da
Painceira (Coiro), e no cal este grupo municipal dado o estado que presenta este camiño
consideramos que é un arranxo moi preciso. Pero aproveitando que o camiño que estamos falar
está na contorna, cabería o estudo de que tamén se arranxase.
1.

Estrada que vai dende Quintáns ata As Fervenzas (Vilaño)

A estrada que une Quintáns coas Fervenzas é un camiño de terra e que tal e como se amosan
nas fotos que se axuntan presenta graves deficiencias, con moitas fochancas e que precisa dun
mantemento. Dotar este camiño dunha capa de rodadura, e remodelación da ponte.
3.

Estrada que vai dende o cruce de Mirón ata Freón (Torás)

Dende o cruce de Mirón ata Freón o camiño asfaltado presenta un deterioro moi evidente, tal e
como se amosan nas fotos que se axuntan. Renovación da estrada cunha nova capa de
aglomerado.
Por todo o anterior propoñemos que o Pleno adopte o seguinte acordo:
ACORDOS
O Pleno do Concello de A Laracha acorda aprobar a proposta das actuacións nas estradas
descritas na exposición do motivos para seren incluídas e executadas no vindeiro Plan de Obras
e Servicios (POS) que ofrece a Deputación Provincial de A Coruña.”

O Sr. Alcade indica que está propoñendo obras xa incluídas no POS. O resto é oportunidade
política. Agradece a proposta pero hai que estudiar caso a caso. Estase facendo un estudio da
Ponte das fervenzas, sobre o que pode aguantar.
Outras tratase da estrada que non da a ningunha vivenda da Laracha. Hai que ver as necesidades
e cada parroquia. As veces as carreteras teñen certo retraso desde que se solicita ata que se
executa a obra, solicitude, aprobación, informes sectoriais…) Agradécese a súa vontade, pero hai
que ver en cada momento as necesidades.
Seguidamente vótase a urxencia, a cal non é aprobada por 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. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste
Monelos. (PP), Begoña Domínguez Patiño (PP) e D. Pablo Cambón Bértoa (PP), catro a favor de
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D.
José Martínez Ageitos. (PSOE).e dúas abstencións de D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e
Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG)
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9.d) MOCIÓN DO PSOE: REXISTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS E AUTÓNOMOS
Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira (PSOE) dá lectura a moción presentada:
“É un feito que existe unha gran desconfianza cidadán cara a contratación pública. As normas e
procedimientos establecidos e habituais na Institución non axudan actualmente a unha mellor
consideración e realidad da situación, siendo o contrato menor e o procedemento negociado sen
publicidade as ferramentas preferidas para levar a cabo as contratacións más variadas.
Considerando que é vontade política a utilización doutros procedementos de contratación que
reducirían a desconfianza e cumprirían mellor os fins que establecen as nosas leis: liberdade de
acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos e non discriminación e
igualdade de trato entre os candidatos/as.

O Concello da Laracha ao igual que todas as administracións públicas licitan gran cantidade de
contratos menores; dentro da contratación pública considérase menor aquel que como máximo
teña un valor estimado de 40.000 € en obras e de 15.000
€ no resto de servicios ou subministros, segundo a Lei 9/2017 do 8 de novembro, de Contratos
do Sector Público. Estes contratos non teñen a necesidade de que se forme unha mesa de
contratación para seleccionar que empresa é elixida para dar o servicio que se considera que
pode ser escollida calquera empresa con capacidade para levar este a cabo.
Si analizamos a maioría destes contratos é certo que son de obras debido a necesidades da nosa
localidade, como poden ser o arranxo reformas en local de campos de fútbol, sinalización de
prazas, mantemento e conservación de camiños municipais, limpeza e reparacións en
pavimentos,..., pero tamén hai necesidade de dar outros servicios e en máis dunha ocasión a
adxudicación dos contratos acaba en empresas de fóra da Laracha.
O que formula o Partido Socialista da Laracha é crear o rexistro de empresas, pequenas e
medianas empresas e persoas autónomas do Concello da Laracha, no cal poderían inscribirse
as empresas interesadas con carácter facultativo, sen que en ningún caso poida resultar tal
esixencia como obrigatoria, conseguindo con isto igualmente establecer criterios de
simplificación de trámites, evitando igualmente repeticións de acreditación documental
innecesaria nos distintos contratos que se liciten, de acordo cunha das finalidades perseguidas
pola Lei de contratos das administracións públicas.
Ademais de que se puidese establecer unha base de datos informatizada coa documentación dos
inscritos que se podía utilizar para futuras contratacións, así como ir actualizando a
información dos inscritos neste rexistro municipal.
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O Grupo Municipal Socialista polas razóns expostas, propón ao Pleno da Corporación a
adopción do seguinte ACORDO:

1.

Instar ao Goberno Municipal á creación dun rexistro municipal de empresas, Pemes e
persoas autónomas co seu regulamento de funcionamento, ordenado polas diferentes áreas
e cos requisitos oportunos para que calquera que os cumpra poida formar parte do mesmo.
2. Instar ao Goberno Municipal para que se dea publicidade e se creen as vías de
comunicación oportunas para difundir este rexistro, posibilitando que toda empresa, Peme ou
autónomo/a local que así o desexe poida formar parte deste rexistro sempre e cando cumpra os
requisitos de dito regulamento de acordo co legalmente establecido.
3.
Unha vez elaborado o rexistro municipal antes mencionado, as empresas, pemes e
persoas autónomas que así o desexen teranse en conta para a adxudicación de contratos
menores dentro das posibilidades que dá a nova Lei 9/2017 do 8 de novembro de Contratación
do Sector Público.”

O sr. Alcalde indica que entende que lle pasaría a moción Dª Inés Rey quen gaña por goleada en
contratacións menores…Engade que A Laracha cumpre escrupulosamente a normativa de
contratación e que hai unha plataforma de emprego no que se publican máis de 200 e tamén
existen distintos listados polo que non é preciso crear ningún tipo de rexistro. Canto máis
emprego recae en empresas locales mellor…se ben outras veces son cousas máis específicas e
hai que ir fora…no relacionado coa cosntrucción o probelma e a falta de persoal, non cumprir
prazos dos proxectos…son moitos factores, indica.
Seguidamente vótase a urxencia, a cal non é aprobada por 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. Cristina Vieites Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste
Monelos. (PP), Begoña Domínguez Patiño (PP) e D. Pablo Cambón Bértoa (PP), e seis a favor
de Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE),
D. José Martínez Ageitos. (PSOE). D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina
Castiñeiras Brandón (BNG).
9.F) MOCIÓN DO P.P.: CONECTIVIDADE A INTERNET
José Ramón Martínez Barbeito, portavoz do Grupo do PP lee o seguinte:
“A día de hoxe, e cada vez máis, a conectividade configúrase como unha infraestrutura
esencial no desenvolvemento da sociedade de forma similar ás redes de electricidade, de
abastecemento de auga ou de transporte.
A importancia da necesidade de cobertura púxose aínda máis de manifesto nos últimos
meses debido á situación motivada pola pandemia da Covid-19, que evidenciou a
importancia desta ferramenta para o teletraballo de milleiros de persoas, na educación, no
acceso aos servizos públicos e mesmo como único medio de comunicación coas familias e
amigos.
Ademais, existen numerosos estudos que amosan unha correlación positiva entre a
penetración das redes de alta capacidade nun país e o crecemento económico do mesmo.
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A propia UE fixou como obxectivos estratéxicos para 2025:

 A conectividade de alta velocidade para todos os principais motores
socioeconómicos.
 Unha cobertura 5G sen interrupcións nas zonas urbanas e grandes vías de
transporte terrestre.
 Un acceso á conectividade que ofreza polo menos 100 Mbps (megabites por
segundo) a todos os fogares europeos.
Na mesma liña, o Goberno do Estado na axenda “España Digital 2025” establece como
obxectivo garantir unha conectividade dixital adecuada para o 100% da poboación,
promovendo a desaparición da fenda dixital entre as zonas rurais e as urbanas e establecendo
como meta para o ano 2025 que a totalidade da poboación poida ter cobertura de 100 Mbps.
A Xunta de Galicia, co obxectivo de configurar un futuro dixital para a cidadanía galega e

contribuír ao desenvolvemento económico, social e medioambiental do noso territorio, fixou
como folla de ruta a Estratexia Galicia Dixital 2030, asegurando así a integración e perfecta
coordinación co establecido pola UE e na axenda “España Digital 2025”.
Neste senso, os concellos como administracións máis próximas ós cidadáns atendemos a
diario as peticións de acceso á cobertura de banda larga que realizan os veciños e as
empresas nas zonas nas que a conectividade falta ou é insuficiente. Estas demandas tamén as
fan persoas que desexan instalarse no noso concello.
O acceso a Internet de calidade ten unha importancia crecente, non só para a
competitividade empresarial, a innovación e a cohesión territorial, senón tamén pola súa
contribución á inclusión social, e en definitiva, á mellora da calidade de vida das persoas,
para evitar o despoboamento e mellorar o desenvolvemento dos concellos.”
Tendo en conta que as telecomunicacións son servizos de interese público, estando garantido o
dereito de todos os cidadáns ao acceso en condicións axeitadas independentemente da
dispersión poboacional, da orografía e o relevo do territorio, e dado que os concellos, ao igual
que o resto de administracións públicas, temos a obriga de velar pola igualdade de
oportunidades de toda a cidadanía, e toda vez que detectamos que no Concello da Laracha non
existe despregamento de redes en gran parte dos núcleos de poboación, o Grupo Popular do
Concello da Laracha solicita ó Pleno a adopción dos seguintes
ACORDOS
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1. Trasladar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital a
nula ou insuficiente conectividade en gran parte do territorio do termo municipal da
Laracha.
2. Instar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital para que,
no territorio galego e no marco das súas competencias, priorice o despregamento de
banda larga nas zonas brancas das entidades de poboación menos poboadas, así
como nas zonas que non están catalogadas como “zonas brancas” na listaxe
elaborada polo dito Ministerio pero que o son de facto, así como que dote tamén de
cobertura ás zonas que non dispoñen nin tan sequera de servizos básicos de telefonía
móbil, como áreas de maior risco de fenda dixital, e teña en conta as achegas dos
concellos como institucións máis próximas á realidade e mellor coñecedoras das
necesidades do seu territorio.
3. Instar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital para que,
no marco das súas competencias, proceda, á maior brevidade, ao despregamento de
redes de banda larga e telefonía móbil nos núcleos de poboación do Concello da
Laracha para asegurar, así, unha correcta provisión das necesidades de comunicación
propias e eliminar a fenda dixital e as barreiras e desigualdades que xorden entre
a poboación dependendo do seu lugar de residencia.”
D. Xoan Manoel Sande Muñíz indica que votarán a favor e pregunta pola subvención da Xunta
en relación a implementación de fibra no rural.
O Sr Alcalde indica que están aprobados 50 núcleos se ben coa pandemia retrasouse un ano…
indica que hai zonas como Soandres nas que había mellor cobertura ates que agora. Conclúe

que é un tema necesario , cada día máis porque trballase dende a casa estudiase…
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), indica que tivo a sorte de oir esta iniciativa
no Parlamento de Galicia e votaron a favor xa que o confinamento incrementou a fenda
dixital:teleformación nos Concellos, traballos…todas as Admisnitracións deben involucrarse.
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Procédese a votación da urxencia, a cal é aprobada por unanimidade dos membros presentes
con 16 votos a favor, 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. Cristina Vieites
Calvo. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Begoña Domínguez Patiño (PP) e D. Pablo
Cambón Bértoa (PP), e cinco (5) en contra de Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE),
Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel
Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG

-

ROGOS E PREGUNTAS.

ROGOS
A) ROGO DO BNG: INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS C.A.P.
Dna Carolina Castiñeiras Brandón, lee o seu rogo polo cal se solicita “Que se dote de algún
elemento de protección das inclemencias climáticas a xona de entrada do Centro de Atención
Primaria da Laracha.” Indica que a xente queixase bastnate porque non entende nonpoder agardar
dentro, a cuberto.
O sr. Alcalde indica que a xente ten toda a razón a protestar, como non é normal a cola nos
bancos…inidica que xa pedirron e se esta plantexando as consultas presenciais n SERGAS cando
hai xente nos supermercados traballando sen vacunar…menos aínda ter ea xente a auga e frío
ROGO DO BNG: VERTIDO NUNHA ESTRADA DE SOANDRES
O Sr Alcalde agradece o traslado do mesmo e Dª Palomi inidica que non poden estar os colectores
vacións e a basura no chan.
B) ROGO DO PSOE: DEFICIENCIAS PARQUE INFANTIL MAXIMINO CANEDO
Dna. María Palomi Rodriguez Castiñeiras, lee o rogo no cal se solicita:
“que por parte desta alcaldía que depende do Sr. José Manuel Varela acometa, de maneira
urxente, a revisión, supervisión e arranxo das deficiencias manifestadas a través das imaxes para o
uso e disfrute completo para as persoas usuarias.”
Dna. María Palomi indica que xa lle foi contestado
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C) ROGO DO PSOE: FONTE DOS CANEDOS
Dna. María Palomi Rodriguez Castiñeiras, lee o rogo no cal se solicita:
“Que por parte do Sr. alcalde, e de forma inmediata, tome as medidas oportunas de limpeza e
desinfección da fonte dos Canedos, así como o pertinente mantemento periódico.”
O Sr Alcalde inica que debe ser unha filtración..
PREGUNTAS DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE
A) BEIRARRÚAS NA RÚA LUIS MARTÍNEZ VÁZQUEZ
Dna María Palomi Rodriguez Castiñeiras da lectura a seguinte pregunta:

“Priorizar a mobilidade peatonal, mellorar a seguridade e garantir a accesibilidade universal son
tres dos pilares sobre os que se asenta os plans de humanización. Pois ben, na rúa Luís Martínez
Vázquez observamos que as beirarrúas non están prolongadas en todo o a rúa, para ser máis
explícita, entre o edificio con portal número 1 e o edificio portal 9, carecen de beirarrúas, cando en
todo o resto da rúa
si as hai.
Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista PREGUNTA:
1. Cal foi o motivo polo cal o Goberno municipal non prolongou as beirarrúas en toda a totalidade
da rúa Luís Martínez Vázquez?
2. Contempla o Sr. alcalde a humanización e accesibilidade desta rúa, tal e como veu facendo coas
rúas da contorna como foi o caso da Travesía Eusebio Bértoa Queijo, Epifanio Campo Núñez e a
que acaban de solicitar a J.M. Ferreira Penedo?”
O alcalde responde que unha rúa particular, unha área de reparto. A solución sería expropiala co
prezo do solo urbano.
B) SINALÉTICAS PASO PEÓNS
Dna María Palomi Rodriguez Castiñeiras da lectura a seguinte pregunta:
“(…)
As sinaléticas instaladas na Laracha e Paiosaco non están a funcionar durante o día, agás o que
está no cruce da Avenida Caión con Avenida Doutor López Astray (en dirección Carballo a
Coruña), os diodos LED encargados de transmitir a luz deben estar fundidos. Do mesmo modo que
levan sen funcionar os LEDs de los semáforos instalados en varios puntos da nosa contorna.
De noite funcionan todas as luces das plataformas da sinalética, pero non parpadean as luces LED.
(…)
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Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista PREGUNTA:
Sr. alcalde, podería explicar se hai fallos nestas sinaléticas? En caso afirmativo, podería indicar
cal é o motivo dos fallos?
O sr. Alcalde resposta que se están a reparar.
C) VIVEIRO DE EMPRESAS
Dna María Palomi Rodriguez Castiñeiras da lectura a exposición das seguintes preguntas en
relación co Viveiro de Empresas da Laracha:

1. Cantas solicitudes se presentaron para o acollemento deste viveiro de empresas? Cantas en cada
modalidade?
2. O prazo de procedemento de selección de empresas remataba o 20 de abril do 2020 (segundo o
detallado no Programa de acollemento de empresas), houbo algún prazo de prórroga máis para este
acollemento? En caso afirmativo, ata cando? Vai haber máis prazos?
3. Estase a desenvolver algunha actividade nesta infraestrutura? En caso afirmativo, cales?
4. No programa de acollemento de empresas arguméntase literalmente: “Quedando pendente a
aprobación definitiva da ordenanza reguladora das cotas e do funcionamento”, cando ten pensado o
Goberno municipal a publicación de dita ordenanza?
O Sr Alcalde indica que sigue aberto, que nun ca se pechou e indica os prezos simbólicos( 60€
despacho e 300€ a nave) , matiza que houbo moitas solicitudes pero ninguén deu o paso, e que
esperaba unha resposta moito máis rápida.
REMATE DA SESIÓN.Non sendo outro o obxeto da sesión e non habendo máis asuntos a tratar, sendo as 15:18 horas do
día xa expresado, o Sr. Presidente levanta a sesión estendéndose de todo isto a presente acta da que
eu, Secretario, dou fé.
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O Secretario,

O Sr. Alcalde-presidente,

