BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DA
LARACHA
CELEBRADA O DÍA 30 DE XULLO DE 2021. (EXPEDIENTE
2021/G010/000004)
No salón da casa da Cultura do Concello da Laracha, sendo as 13:36 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)
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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. Pablo Cambón Bértoa (PP)
D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP)
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP)
Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP).
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE)
Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE)
Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE)
D. José Martínez Ageitos. (PSOE)
D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG)
Dna. Carolina Castiñeiras Brandón(BNG)
Non asiste Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP)
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 dous minutos de silencio un minuto 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 DE APOIO AO MANTEMENTO DA TERCEIRA UNIDADE
DE PRIMARIA NO CEIP DE CAIÓN
Debido ao descenso no número de alumnos matriculados no CEIP de Caión para o curso escolar
2021-2022, a Consellería de Educación informou á comunidade educativa da supresión dunha
unidade de primaria, pasando de dispoñer de tres aulas a unicamente dúas.
Os seis cursos de primaria víñanse repartindo en tres aulas cun único ano de diferenza entre os
alumnos que as compartían (1º e 2º, 3º e 4º, 5º e 6º). En caso de dispoñer de dúas unidades sería
preciso xuntar nunha única aula aos estudantes de 1º, 2º e 3º e, na outra, aos de 4º, 5º e 6º, coa
problemática que iso implica xa que suporía:
•
Dificultades para impartir materias multinivel de tres cursos debido á diferenza curricular
entre o alumnado e o grao dispar de madurez que presentan os nenos nesas idades.
•
Problemas para adaptar contidos e privar de atención individualizada aos alumnos.
•
Limitar as posibilidades de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo (NEAE) que existe en ambas aulas.
•
Complicacións para a adaptación á diversidade metodolóxica xa que, por exemplo, os
alumnos de 5º e 6º teñen libros dixitais e seccións bilingües, pero non os de 4º cos que deberían
compartir aula.
•
Maior dificultade para cumprir as distancias sociais establecidas como medida de
seguridade ante a Covid-19.
•
Posibilidade de que se acabe superando a ratio de agrupamento no caso de que se dese
unha única alta ao longo do curso escolar.
Ademais, para o CEIP de Caión en xeral o peche dunha aula sería moi negativo dado que a
redución dun mestre diminuiría as opcións de organizar actividades educativas complementarias e
extraescolares de interese para o alumnado que se levaron a cabo durante os últimos anos.
Debe terse en conta, tamén, a previsión de subida dunha promoción de 13 alumnos de primaria
para o curso 2022-2023.
Por todo o indicado, o Concello da Laracha mostra o seu apoio á comunidade educativa do CEIP
de Caión na súa solicitude á Consellería de Educación para incrementar a provisión de prazas de
cara ao curso 2021-2022 cun educador de primaria que permitiría manter todas as unidades do
centro.
A Laracha, 30 de xullo de 2021
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).
Seguidamente pásase o estudio dos asuntos incluídos na orde do día:
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DO 28 DE MAIO
DE 2021
Recibido polos membros do Pleno da Corporación o borrador das actas correspondentes ás sesións

plenarias celebradas, con carácter ordinario, o día 28 DE MAIO 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 dezaseis(16) 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. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé
Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño.
(PP), Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE),
Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (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 28 DE MAIO 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 551/2021 ata a número 768/2021 (ámbalas dúas
inclusive) ditadas dende o 27/05/2021 ata o 27/07/2021.

O sr. Alcalde agradece ao persoal do Concello o traballo realizado durante todos estes meses.

CVD: EB00zJVzzZ0+02PJb0P/
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

3.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO SUPLEMENTO DE CRÉDITO 02/2021.
Dase conta da proposta ditaminda favorablemnte pola comisión informativa:
“PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos (crédito
extraordinario-suplemento de crédito 02-2021), considerando que se trata de necesidades urxentes
e inaprazables, e tendo en conta a Liquidación do Orzamento do Concello do ano 2020 da que
resulta un Remanente de Tesourería para Gastos Xerais positivo co que se financia a modificación,
acrecentando en 216.546,70 euros e dotando de crédito por 20.000,00 euros nas aplicacións
orzamentarias que se detallan:
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
APLICACIÓN

INCREMENTO
PROPOSTO

DESCRICIÓN

161.61900
171.619.00
342.63200
453.61900
1532.61900
1532.62500

75.000,00
30.000,00
7.000,00
47.546,70
30.000,00
27.000,00

Abastecemento de auga, investimentos de reposición
Parques e xardíns, investimentos de reposición
Instalacións deportivas, investimentos de reposición
Estradas, investimentos de reposición
Pavimentación vías públicas, investimentos reposición
Pavimentación vías públicas, mobiliario

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO…….……….216.546,70 €
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
APLICACIÓN
333.62500
333.63200

INCREMENTO
PROPOSTO
8.000,00
12.000,00

DESCRICIÓN
Instalacións culturais, mobiliario
Instalacións culturais, investimentos de reposición

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO…….…….20.000,00 €
FONTES DE FINANCIAMENTO:
REMANENTE LÍQUIDO DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS: 236.546,70 €
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.
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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. Xoán Manoel Sande Muñiz (BNG) indica que votarán a favor.
Dna. María Palomi Rodriguez Castiñeiras sinala que tamén votarán a favor
O sr. Alcalde indica a finalidade das modificacións orzamentarias é destinar as obras que consideran
máis necesarias, como o abastecemento de auga dado que hai un problema en determinadas zonas e
houbo problemas de caudal en outras. Incide nos problemas no suministro no Concello e as posibles
solucións ao mesmo.

Continúa facendo mención a obras no parque infantil, melloras no equipamento do centro
sociocomunitario de Caión ou no centro de interpretación dos Muíños. Engade que a modificación
tamén afecta a parte adicional do POS, repintado de zona azul ou adquisicion de placas de
numeración.
Sometido a votación o asunto este resulta aprobado por unanimidade dos dezaseis(16) 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. Pablo Cambón Bértoa (PP) D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna.
Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. María Palomi Rodríguez
Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro.
(PSOE) D. José Martínez Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina
Castiñeiras Brandón (BNG).
4º.- FESTIVOS LOCAIS 2022
Dase conta da proposta ditaminda favorablemnte pola comisión informativa:
“Conforme o disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores, artigo 46 do Real decreto
2001/1983, do 28 de xullo, e artigo 1.11 do Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso
de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de traballo, tamén serán inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, dúas
festas locais, propostas polo órgano municipal competente dos respectivos Concellos, cuxa
publicación no boletín oficial de cada unha das provincias da comunidade autónoma será
determinada pola persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e
Industria. As ditas festas locais publicaranse, asemade, no Diario Oficial de Galicia.
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Desde esta alcaldía proponse sinalar os días 1 de marzo (Martes de Entroido) e o 8 de setembro
(Virxe dos Milagres de Caión), como días de festa de carácter retribuído e non recuperable no
ámbito deste término municipal para o vindeiro ano 2022.
Visto o anterior, proponse á adopción polo Pleno do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Fixar como días de festa de carácter retribuído e non recuperable no ámbito deste
término municipal para o vindeiro ano 2022, os días 1 de marzo (Martes de Entroido) e o 8 de
setembro (Virxe dos Milagres de Caión).
SEGUNDO.- Remitir o presente acordo á Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e
Igualdade para o seu coñecemento e efectos.”
O Alcalde sinala que son os que tradicionalmente se propoñen.
Sometido a votación o asunto este resulta aprobado por unanimidade dos dezaseis(16) 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. Pablo Cambón Bértoa (PP) D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna.
Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. María Palomi Rodríguez
Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro.
(PSOE) D. José Martínez Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina
Castiñeiras Brandón (BNG).
5º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA
EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE LARACHA PARA A
EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DE "MELLORAS NA REDE DE ABASTECEMENTO DE
LARACHA. FASE I. LARACHA (A CORUÑA)"
Dase conta da proposta ditaminda favorablemnte pola comisión informativa:
“Convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello
de Laracha para a execución da actuación de "melloras na rede de abastecemento de Laracha.
Fase I. Laracha (A Coruña)", susceptible de financiamento pola Unión Europea no marco do
Eixo REACT UE do Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da
UE á pandemia da Covid-19
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1. Antecedentes
- Proposta de Convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de
Galicia e o Concello de Laracha para a execución da actuación de "melloras na rede de
abastecemento de Laracha. Fase I. Laracha (A Coruña)", susceptible de financiamento
pola Unión Europea no marco do Eixo REACT UE do Programa operativo FEDER Galicia
2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da Covid-19 (A proposta de
convenio é achegada por Augas de Galicia)
- Memoria xustificativa do presente Convenio asinada pola directora de Augas de Galicia o
29.6.2021 e polo alcalde o 20.7.2021.
- Informe favorable de intervención de data 20.7.2021.
- Documento contable da Retención de crédito de exercicios posteriores.
Visto canto antecede proponse ao Pleno, previo dictamen pola Comisión informativa competente:
PRIMEIRO.- Aprobar o seguinte Convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial
Augas de Galicia e o Concello de Laracha:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS
DE GALICIA E O CONCELLO DE LARACHA PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DE
"MELLORAS NA REDE DE ABASTECEMENTO DE LARACHA. FASE I. LARACHA (A
CORUÑA)", SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMENTO POLA UNIÓN EUROPEA NO MARCO
DO EIXO REACT UE DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020, COMO
PARTE DA RESPOSTA DA UE Á PANDEMIA DA COVID-19
Dunha parte, Ethel María Vázquez Mourelle, conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, nomeada
polo Decreto 112/2020, do 6 de setembro, en nome e representación da entidade pública

empresarial Augas de Galicia, no exercicio das funcións atribuídas polos artigos 13 da Lei 9/2010,
do 4 de novembro, de augas de Galicia e 6 do Estatuto da entidade pública empresarial Augas de
Galicia, aprobado polo Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro.
Doutra parte, José Manuel López Varela, alcalde do Concello de Laracha, no exercicio das
atribucións conferidas no artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local.
EXPOÑEN
Primeiro. O Concello de Laracha ten atribuídas competencias en materia de abastecemento de
auga potable, de acordo co establecido nos artigos 25.2 c), 26.1 a) e 86.2 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das Bases do Réxime local, nos termos establecidos pola lexislación da
comunidade autónoma, en concreto nos artigos 81 a) e 80.2 l) da Lei 5/1997, do 22 de xullo,
reguladora da Administración local de Galicia, e nos artigos da lei 9/2010, do 4 de novembro, de
augas de Galicia, que regulan o reparto competencial en materia de abastecemento.
Con referencia a esta última lei, os artigos 5.1 a) e 27.1 establecen como competencia das
entidades locais o servizo de abastecemento domiciliario de auga potable e o seu control sanitario.
Ademais, o artigo 27.2 establece a competencia das entidades locais en materia de elaboración e
aprobación de proxectos de obras e execución de infraestruturas cando se trate de obras da súa
competencia así como a explotación dos servizos da súa competencia.
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Segundo. A entidade pública Augas de Galicia, entidade creada pola Lei 9/2010, do 4 de
novembro, de augas de Galicia e regulada polo Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, polo que se
aproba o seu estatuto é unha entidade pública empresarial do sector público autonómico de
Galicia, adscrita á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, con personalidade xurídica propia
e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins, e constitúe o medio, xunto co resto
de órganos que integran a Administración hidráulica de Galicia, a través do cal a Comunidade
Autónoma de Galicia exerce as súas competencias en materia de augas e obras hidráulicas.
Entre estas competencias se atopan, con carácter xeral, e de acordo co establecido na Lei 9/2010,
do 4 de novembro, de augas de Galicia, a adopción de medidas que garantan o abastecemento aos
municipios (artigo 31.1) e a supervisión das redes básicas de abastecemento en alta (artigo 31). En
calquera caso, as competencias da Comunidade Autónoma de Galicia exerceranse sempre de
conformidade co principio de garantía e eficacia do servizo público de abastecemento (artigo 3.1
f)).
Terceiro. A actuación da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades locais no ámbito do
abastecemento terá por finalidade a garantía de subministración de auga en calidade e cantidade
axeitada aos núcleos de poboación legalmente constituídos, nos termos establecidos na
planificación.
Para a consecución destes e dos restantes fins e obxectivos establecidos en materia de
abastecemento, a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, establece un mandato de
colaboración entre as entidades locais, que ostentan competencias na materia, e a Comunidade
Autónoma de Galicia. A natureza da colaboración pode ser técnica e/ou financeira e articularse a

través de diversos mecanismos como son, a participación de Augas de Galicia na construción e
explotación de obras que sexan competencia das entidades locais galegas (artigo 11.3 d), e a
regulación e ou outorgamento de auxilios económicos ás entidades locais en materias da súa
competencia (artigo 26.3).
Cuarto. O artigo 57 da Lei de bases do réxime local e o 194 da Lei da Administración local de
Galicia determinan que a cooperación económica, técnica e administrativa entre a Administración
Local e as Administracións do Estado e das Comunidades Autónomas, tanto en servizos locais
como en asuntos de interese común, desenvolverase con carácter voluntario, baixo as formas e nos
termos previstos nas leis, pudendo ter lugar, en todo caso, mediante os convenios administrativos
que subscriban.
Quinto. O abastecemento do concello de Laracha presenta importantes déficits, derivados
fundamentalmente da falta de presión de auga nalgunhas zonas e da falta de capacidade de
almacenamento para facer fronte ás demandas de auga en época estival.
Coas actuacións obxecto deste convenio preténdese a construción dun novo bombeo e dun novo
depósito de auga potable, que mellore o funcionamento da rede de abastecemento deste concello.
Sexto - Á vista do exposto, as partes consideran necesario establecer unha fórmula coordinada
para garantir o financiamento da citada actuación.
Sobre a base do ata aquí exposto, as partes acordan outorgar o presente convenio de colaboración
de acordo coas seguintes:
CLÁUSULAS

CVD: EB00zJVzzZ0+02PJb0P/
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRIMEIRA. OBXECTO
É obxecto deste convenio establecer as condicións básicas para a colaboración entre Augas de
Galicia e o Concello de Laracha que permitan acometer e incorporar ao patrimonio público
municipal as obras consistentes na “Melloras na rede de abastecemento de Laracha. Fase 1.
Laracha (A Coruña)”, a súa posta en servizo, a súa explotación e a súa conservación e
mantemento, nos termos establecidos nas cláusula seguintes.
SEGUNDA. OBRIGAS DE AUGAS DE GALICIA
Para o cumprimento do obxecto deste convenio, Augas de Galicia obrígase a:
1. Levar a cabo as actuacións consistentes na contratación da execución, dirección das obras
e labores de coordinación de seguridade e saúde na fase de construción, a xestión das
mesmas ata completar a súa finalización e formalizar os actos de recepción de
conformidade co estipulado na lexislación vixente en materia de contratos, e cos efectos
sinalados na cláusula sexta.
As actuacións expresadas abarcan, se fose o caso, as execucións de modificacións
xustificadas das obras, ata que as construcións merezan a plena conformidade de Augas de

2.
3.
4.

5.

Galicia, por producirse o acto formal de recepción e atoparse en condicións de ser
entregadas ao concello para a súa incorporación ao servizo e uso público.
Financiar as actuacións nos termos estipulados na cláusula quinta.
Controlar a calidade e a seguridade e saúde das obras de referencia durante a súa
execución.
Durante o prazo de garantía das obras de referencia, realizar os trámites necesarios para
que o contratista repare aqueles defectos imputables á súa execución e que se manifesten
con posterioridade ao acto de recepción, de conformidade con disposto na lexislación
vixente en materia de contratos. Esta garantía non cubrirá os danos por un uso inadecuado
das instalacións, nin os debidos a actos vandálicos, nin as deterioracións debidas ao paso
do tempo, nin defectos ou danos por incumprimentos da normativa sanitaria ou en materia
de vertidos.
No ámbito das súas facultades, colaborar co Concello no desempeño das súas obrigas e
afrontar e intentar resolver, conforme aos principios de boa fe e lealdade, calquera
dificultades ou problemas que poidan xurdir no desenvolvemento da actuación, tendo como
único criterio da súa xestión, o logro dos obxectivos que se pretenden alcanzar con esta
obra hidráulica.

TERCEIRA. OBRIGAS XERAIS DO CONCELLO
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Para o cumprimento do obxecto deste convenio, o Concello obrígase a:
1. Someter o proxecto das obras de referencia a información pública, mediante publicación no
Boletín Oficial da Provincia, por un prazo non inferior a 20 días hábiles, e emitir unha
certificación acreditativa de telo sometido a este trámite, á que se xuntará, no seu caso, un
informe onde se dea contestación ás alegacións presentadas. No caso de que, debido ao
alcance do proxecto ou ás afeccións que produza, o concello entenda que non procede este
trámite de información pública emitirá certificación neste sentido.
2. Prestar, con carácter previo á licitación das obras de referencia por parte de Augas de
Galicia, conformidade co proxecto redactado. Noutro caso, Augas de Galicia poderá deixar
sen efecto os compromisos adquiridos neste convenio, sen mais trámites que a
comunicación ao concello.
3. Financiar as actuacións nos termos estipulados na cláusula quinta.
4. A efectiva posta a disposición de Augas de Galicia antes do inicio das obras, dos terreos
necesarios, libres de cargas e gravames e co réxime urbanístico adecuado, para a
execución das obras a que se refiren as actuacións descritas na cláusula primeira, así como
a reposición de servizos e servidumes. Se os terreos non foran propiedade da entidade
local, esta deberá tramitar o correspondente procedemento de expropiación forzosa. Neste
suposto, con carácter previo ao inicio das obras e en relación con todos os bens afectados,
o concello deberá acreditar o pago ou, no seu defecto, a consignación na Caixa Xeral de
Depósitos do depósito previo á ocupación e da indemnización polos prexuízos derivados da
rápida ocupación.
5. Asumir a realización das xestións pertinentes, ante os organismos que correspondan, para a
obtención dos permisos, licencias e autorizacións regulamentarias, correndo cos custos que
se xeren, entre os que non haberá liquidación ningunha de tributo municipal, a que puidera
dar lugar a execución das obras, ao ser o concello o titular destas; asumindo tamén o

pagamento de calquera taxa, canon ou imposto, de carácter non local, derivado da
construción ou explotación das obras de referencia.
No caso de que o proxecto das obras de referencia requira o seu sometemento a trámites de
avaliación ambiental, asumir a condición de órgano promotor e substantivo ante o órgano
ambiental competente, realizándose de xeito simultáneo ao trámite de información pública.
6. Recibir as obras e, como titular das mesmas, asumir a súa posta en servizo, explotación e
conservación durante un prazo mínimo de cinco anos desde o pagamento final ao
beneficiario, de acordo co artigo 71.1 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, do Parlamento
Europeo e do Consello do 17 de decembro, polo que se establecen disposicións comúns
relativas aos diferentes fondos europeos, entre eles o FEDER.
7. A utilización das instalacións executadas de acordo coa finalidade prevista.
8. No ámbito das súas facultades, colaborar con Augas de Galicia no desempeño das súas
obrigas e afrontar e intentar resolver, conforme aos principios de boa fe e lealdade,
calquera dificultades ou problemas que poidan xurdir no desenvolvemento da actuación,
tendo como único criterio da súa xestión, o logro dos obxectivos que se pretenden alcanzar
con esta obra hidráulica.
CUARTA. OBRIGAS EN RELACIÓN A MODIFICACIÓN DAS OBRAS
No caso de que durante a execución das obras de referencia fora necesario modificalas, as citadas
modificacións serán aprobadas por Augas de Galicia, previa conformidade do Concello. No caso
de que supoña un aumento no importe previsto no convenio deberá tramitarse unha addenda, de
conformidade co disposto na cláusula undécima.
Noutro caso, Augas de Galicia poderá deixar sen efecto os compromisos adquiridos neste
convenio, sen mais trámites que a comunicación ao concello.
Con respecto a estas hipotéticas modificacións, Augas de Galicia e o Concello acordan que sexa de
aplicación o mesmo réxime establecido nas cláusulas segunda e terceira deste convenio.
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QUINTO. RÉXIME DE FINANCIAMENTO E OBRIGAS DE CARÁCTER ECONÓMICO
1.
O custo total da actuación de referencia contemplada neste convenio ascende a un millón
oitocentos cincuenta mil euros (1.850.000,00 €), distribuídos nas seguintes anualidades entre as
partes asinantes:
AUGAS
DE CONCELLO
DE
IMPORTE
GALICIA
LARACHA
2021
50.000,00 €
0,00 €
50.000,00 €
2022
1.430.000,00 € 370.000,00 €
1.800.000,00 €
TOTAL 1.480.000,00 €
370.000,00 €
1.850.000,00 €
2.
Os gastos que se xeren en execución deste convenio terán dous tramos diferentes de
financiamento:

•
gasto non elixible, que suporá aproximadamente un 20% do investimento total. O concello
de Laracha financiará exclusivamente este tramo cunha achega máxima de trescentos setenta mil
euros (370.000,00 €). En ningún caso, a achega do concello de Laracha será superior ao gasto non
elixible. Se o gasto non elixible definitivo resulta superior, Augas de Galicia financiará a diferenza.
•
gasto elixible, que suporá aproximadamente un 80% do investimento e que é susceptible de
ser financiado na súa totalidade pola Unión Europea no marco do Eixo REACT UE do Programa
operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da Covid-19.
A Axuda á Recuperación para a Cohesión e os territorios de Europa (REACT-UE) é unha iniciativa
que prosigue e amplía as medidas de resposta á crise e de reparación da crise propostas na
Iniciativa de Investimento en Resposta ao Coronavirus (IIRC) e na Iniciativa de Investimento en
Resposta ao Coronavirus Plus (IIRC+). Esta iniciativa contribuirá a preparar unha recuperación
ecolóxica, dixital e resiliente da economía. O REACT-UE inclúe fondos adicionais que se porán a
disposición do FEDER, entre outros fondos europeos, operando así como fondos estruturais, e
procederán do Fondo de Recuperación Next Generation EU, instrumento excepcional de
recuperación temporal.
Respectaranse, polo tanto, as normas de subvencionabilidade do gasto do Programa Operativo
FEDER Galicia 2014-2020, así como as normas de información e publicidade establecidas nas
Guías de Publicidade e nas demais normas comunitarias que sexan de aplicación.
No caso de que a Comisión Europea adoite decisións que impliquen correccións financeiras e/ou
descertificacións de fondos europeos, consecuencia de causas imputables á entidade local, o
Concello obrígase a asumir os ditos importes económicos.
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3.
Para o financiamento deste convenio, o concello de Laracha achegou a Augas de Galicia a
documentación contable que acredita a disposición de crédito adecuado e suficiente conforme ás
anualidades establecidas na cláusula QUINTA.1. Así mesmo, unha vez asinado o convenio e como
requisito previo á licitación do contrato de obra, o concello de Laracha achegará a Augas de
Galicia a documentación contable en fase de disposición de gasto (fase D) que recolla a súa
achega económica de 370.000,00 €.
4.
Para financiar a súa achega referida na cláusula QUINTA.1, Augas de Galicia dispón de
crédito suficiente e axeitado na conta 230 "Investimentos xestionados para outros entes públicos"
do Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia.
Unha vez adxudicados todos os contratos necesarios para cumprir co obxecto deste convenio,
Augas de Galicia poderá liberar o saldo non comprometido para a execución dos ditos contratos.
5.
Cada parte asumirá, na porcentaxe prevista (Augas de Galicia un 80% e o Concello de
Laracha un 20%), as variacións económicas, á alza ou á baixa, pola adxudicación do contrato de
obra e dos contratos asociados á execución da obra (asistencia técnica á dirección de obra,
seguridade e saúde, e todos aqueles que a dirección de obra nomeada considere necesarios para a
súa correcta execución), por modificacións, revisións de prezos, liquidacións dos contratos ou
posibles indemnizacións aos contratistas derivadas do cumprimento da vixente normativa sobre
contratos do sector público.

6. O Concello aboará a súa achega na conta que Augas de Galicia indique ao efecto, no prazo
máximo dun mes dende a recepción da comunicación realizada por Augas de Galicia da
adxudicación das obras obxecto do convenio.
Augas de Galicia remitirá ao Concello a xustificación do investimento efectuado que incluirá as
certificacións, os xustificantes de pagamento e o certificado do gasto non elixible executado.
No caso de incumprimento, remitirase o importe íntegro da débeda, de conformidade co
establecido nos artigos 59 e seguintes da Lei 3/2021, do 28 de xaneiro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021, ao órgano competente para o inicio do
procedemento de compensación desta débeda coa participación que ao Concello lle corresponda
no Fondo de Cooperación Local e posterior retención nas entregas a conta.
SEXTA.- TITULARIDADE DAS OBRAS
O concello adquirirá a titularidade das obras de referencia e asumirá a súa posta en servizo,
explotación, conservación e mantemento xa que a execución das obras de referencia trae causa, en
definitiva, do exercicio dunha competencia de carácter local e da súa vinculación á prestación dun
servizo tamén de competencia local, sendo a actividade desenvolvida por Augas de Galicia, de
acordo co establecido neste convenio, de colaboración financeira.
SÉTIMA.- RELACIÓN LABORAL
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A subscrición deste convenio non implica relación laboral, contractual nin de calquera outro tipo,
entre os profesionais que desenvolvan as actividades e a entidade pública empresarial Augas de
Galicia, de tal xeito que non se lle poderá esixir responsabilidade ningunha, nin directa, nin
subsidiaria, polos actos ou feitos ocorridos no desenvolvemento deste.
OITAVA.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO
Constituirase, a iniciativa de calquera das partes, unha comisión formada por dous representantes
de Augas de Galicia e outros dous representantes do Concello de Laracha para desenvolver as
seguintes actuacións:
- Impulsar e avaliar o cumprimento deste convenio, propoñendo as actuacións que se
consideren precisas.
-

Interpretar, en caso de dúbida, o contido do convenio.

-

Propoñer ás partes a resolución das posibles controversias que puideran xurdir na
aplicación do convenio.

Actuará como presidente un dos representantes de Augas de Galicia, con voto de calidade.
Esta comisión reunirase as veces que se estimen oportunas para o cumprimento do convenio.
Os membros desta comisión de seguimento poderán asistir ás reunións desta acompañados do
persoal técnico que consideren oportuno. Ademais, cando se considere oportuno, a comisión de
seguimento poderá requirir a asistencia técnica necesaria para a avaliación e análise das distintas
cuestións sobre as que deban adoptarse acordos.

NOVENA. NATUREZA DO CONVENIO
Este convenio de colaboración ten natureza administrativa, rexendo na súa interpretación e
desenvolvemento o ordenamento xurídico-administrativo.
Todo litixio, controversia ou reclamación resultantes deste convenio ou relativo a este, á súa
interpretación ou execución, ao seu incumprimento, resolución ou nulidade, resolverase polos
órganos da xurisdición contencioso-administrativa.
DÉCIMA.- VIXENCIA DO CONVENIO
O convenio terá efectos desde a data da súa sinatura e estenderá a súa vixencia ata o 31.12.2022.
Porén, seguirá producindo efectos en tanto se manteñan as obrigas pendentes de cada unha das
partes recollidas neste convenio.
UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN DO CONVENIO
Calquera modificación no contido deste convenio, requirirá acordo entre Augas de Galicia e o
Concello e tramitarase a través dunha addenda ao convenio. Non obstante, non se considerará
modificación deste instrumento convencional a distribución interna entre as anualidades
establecidas do crédito en principio determinado para cada unha delas, sempre que non se
incremente o seu importe global, previa formalización de acordo entre as partes que recolla a
conformidade no novo reparto de anualidades.
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DUODÉCIMA.- EXTINCIÓN DO CONVENIO
Será causa de extinción automática do convenio:
- o cumprimento do seu obxecto
- o transcurso do seu prazo de vixencia
Ese convenio tamén poderá extinguirse por incorrer nalgunha das seguintes causas de resolución:
- o mutuo acordo entre as partes asinantes
- a inviabilidade da realización das actuacións descritas neste convenio, por causas non
imputables ás partes
- a inviabilidade financeira da actuación como consecuencia de atrasos na licitación e/ou
adxudicación das obras.
- que a Unión Europea non financie as obras a través dos seus Fondos Estruturais ou de
Investimento.
A resolución con causa nalgún dos supostos anteriores non levará asociada indemnización a
ningunha das partes.
Ademais, será causa de extinción por resolución o incumprimento do contido do Convenio ou das
obrigas establecidas para cada unha das partes, sen prexuízo da esixibilidade dos danos e
responsabilidades imputables ao causante, que, no seu caso, incluíra a indemnización que lle
corresponda ao contratista como consecuencia da resolución do contrato ou demora no inicio ou
execución das obras. Neste suposto, antes da resolución do convenio, a outra parte deberá notificar
á parte incumpridora un requirimento cun prazo máximo para que leve a cabo os compromisos que
se consideran incumpridos. Unha vez transcorrido ese prazo, se persiste o incumprimento, a parte
que dirixiu o requirimento notificará á outra parte a concorrencia da causa de resolución e
entenderase resolto o convenio.

No suposto de que o Convenio se extinga por causas imputables ao Concello, as instalacións
executadas ata ese momento se porán a disposición do Concello, considerándose a tódolos efectos
entregadas ao Concello titular das mesmas, con efectos liberatorios para Augas de Galicia.
Non obstante todo o anterior, se cando concorra calquera das causas de resolución do convenio
existen actuacións en execución, as partes, a proposta da Comisión de Seguimento, poderán
acordar a continuación e finalización das actuacións en curso que se consideren oportunas,
establecendo un prazo improrrogable para a súa finalización. Neste caso, durante o transcurso
deste prazo, as cuestións relativas á titularidade das obras e a cesión da posesión rexeranse polo
disposto na cláusula sétima deste convenio.
DÉCIMO TERCEIRA. RESPONSABILIDADE POR INCUMPRIMENTO DO DEREITO DA
UNIÓN EUROPEA
De acordo co previsto no artigo 5.4 do Real decreto 515/2013, polo que se regulan os criterios e o
procedemento para determinar e repercutir as responsabilidades por incumprimento do Dereito da
Unión Europea, o réxime de obrigas e responsabilidades por incumprimentos que conten este
convenio, considerase instrumento axeitado para a determinación das correspondentes
responsabilidades.
DÉCIMO CUARTA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
As partes asinantes obríganse ao cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que
respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a
Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais normativa
vixente de aplicación en cada momento en materia de protección de datos.
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DÉCIMO QUINTA. PUBLICIDADE
A sinatura deste convenio suporá o consentimento expreso das partes asinantes para incluír e facer
públicos os datos persoais que consten no convenio e do resto de especificacións contidas nel, de
conformidade co artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno e co
Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que se regula o rexistro de convenios da Xunta de Galicia.
Este convenio poderá ser susceptible de financiamento no marco do Eixo REACT UE do Programa
Operativo FEDER Galicia 2014-2020 e, polo tanto, os beneficiarios deberán cumprir coas
esixencias de información e publicidade reguladas no apartado 2.2 do Anexo XII do Regulamento
(UE) nº 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013 polo que se
establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao
Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais
relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de
Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e derrógase o Regulamento (CE) nº
1083/2006 do Consello e nos artigos 3 a 5 do Regulamento (UE) nº 821/2014 da Comisión do 28 de
xullo de 2014 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº
1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ás modalidades concretas de

transferencia e xestión das contribucións do programa, a presentación de información sobre os
instrumentos financeiros, as características técnicas das medidas de información e comunicación
das operacións, e o sistema para o rexistro e o almacenamento de datos. En particular:
1. Recoñecer o apoio do Feder á operación en todas as medidas de información e comunicación e
medidas para aumentar a visibilidade que leven a cabo mostrando o emblema xunto coa referencia
á Unión Europea, segundo o recollido nos artigos 3 e 4 do Regulamento nº 821/2014. Así mesmo,
farase referencia ao Feder e a que a operación está ‘financiada como parte da resposta da Unión á
pandemia da COVID 19’. Tamén se incluirá o lema ‘Unha maneira de facer Europa’ sempre que
sexa posible.
2. Informar ao público do apoio obtido facendo unha breve descrición no seu sitio de internet, no
caso de que dispoñan de un, da operación, de xeito proporcionado ao nivel do apoio prestado, cos
seus obxectivos e resultados, e destacando o apoio financeiro da Unión Europea.
3. Durante a execución da operación, colocar un cartel temporal de tamaño significativo. No prazo
de tres meses a partir da conclusión da operación, colocar un cartel ou placa permanente de
tamaño significativo. O cartel temporal e a placa permanente deberán colocarse nun lugar ben
visible para o público e indicarán o nome e o obxectivo principal da operación e prepararanse de
acordo coas características técnicas recollidas no artigo 5 do Regulamento nº 821/2014.
E para que así conste, en proba de conformidade coas cláusulas deste convenio, as partes asinan
electronicamente o presente documento.
A presidenta de Augas de Galicia
Ethel María Vázquez Mourelle

O alcalde do Concello de Laracha
José Manuel López Varela
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SEGUNDO.- Facultar ao sr. alcalde para a sinatura do Convenio e demais actos necesarios para
a súa execución.”
D. Xoán Manoel Sande Muñiz (BNG) indica que votarán a favor.
Dna. María Palomi Rodriguez Castiñeiras sinala que tamén votarán a favor
O sr. Alcalde realiza unha serie de aclaracións relativas ao plan especial de saneamento e
abastecemento onde se ubican os distintos depósitos de auga, xa que ven dun largo proceso. Matiza
que terá lugar a expropiación prevista no plan e unha inversión de augas de Galicia, das máis
potentes da lexislatura do que hai un proxecto de 1,5 millóns de euros agora mesmo en fase de
supervisión cunha aportación municipal do vinte por cento.
Sometido a votación o asunto este resulta aprobado por unanimidade dos dezaseis(16) 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. Pablo Cambón Bértoa (PP)

D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez
Patiño. (PP), Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.
(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE) D. José Martínez Ageitos. (PSOE) D. Xoán
Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
6.- MOCIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS.6.A] MOCIÓN DO BNG SOBRE A FACTURA ELECTRICA
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D. Xoan Manoel Sande Muñiz lee a seguinte moción:
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Sometido a urxencia do asunto a votación resulta aprobado por unanimidade dos dezaseis(16)
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. Pablo Cambón Bértoa (PP)
D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez
Patiño. (PP), Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.
(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE) D. José Martínez Ageitos. (PSOE) D. Xoán
Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
O Sr Alcalde da lectura a seguinte enmenda de sustitución:

“En liña co texto aprobado no Pleno do 9 de xuño de 2021, cos votos a favor dos grupos
parlamentarios Popular e BNG e o voto en contra do grupo socialista.
Trasladar ó Goberno de España que adopte as medidas necesarias dirixidas a reducir o impacto
negativo da nova tarifa eléctrica na economía das familias e na competitividade das empresas,
como mínimo, con estas medidas:
1.- Impulsar o descenso da factura eléctrica a través da revisión dos tramos horarios, así como da
supresión do gravame do imposto sobre a produción de electricidade.
2.- Traspasar ós Orzamentos Xerais do Estado algúns dos custos regulados da tarifa eléctrica, a
débeda do sistema eléctrico e os custos extrapeninsulares.
3.-Revisar a tributación que soporta a factura eléctrica e impulsar unha reforma fiscal que
harmonice a fiscalidade que esta factura soporta en España cos gravames medios dos países do
noso entorno.
4.- Co obxectivo de impulsar a eficiencia enerxética e o autoconsumo, conceder máis peso
específico ó termo de enerxía que ó de potencia.
5.- Simplificar a factura eléctrica para facilitar a súa comprensión, e poñer en marcha de
inmediato unha campaña de información ás persoas consumidoras que explique de forma sinxela e
comprensible a nova tarifa eléctrica, facilite a toma de decisión e permita un consumo máis
eficiente para evitar o encarecemento da subministración eléctrica.
6.- Ampliar o dereito de poder acollerse ao Prezo Voluntario do Pequeno Consumidor (PVPC) ata
potencias iguais ou inferiores a 15 KW para o consumidor doméstico, coa fin de facilitar o acceso
ó Bono Social Eléctrico.”
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D. Xoan Manoel Sande Muñiz sinala que hai unha parte non incluída a relativa a zona onde se
produce a bonificación como sucede noutros países da Unión Europea. De seguido reivindica que
en Galicia hai un 80% de Concellos afectados pola producción de electricidade que o 100% esta
afectado ao cruzar o tendido eléctrico, polo que reclama algo semellante a insularidade que ten
Canarias.
Dna. María Palomi Rodriguez Castiñeiras sinala que preocupa a tódolos cidadáns…que estan de
acordo co diagnóstico, pero non co tratamento: España é un dos países coa traifa eléctrica máis cara,
hai moitas razóns, sinala, custes da materia prima ou a competencia imperfecta xa que so hai tres
empresas que venden a enerxía eléctrica, polo que é difícil pensar que iso vao levar a prezos de
mercado. Conclúe sinalando que dende o Goberno adoptáronse medidas para aliviar..pero queda
moito por facer.
O sr Alcalde critica que o goberno faga unha total improvisación.
Finalmente a moción enmendada sométese a votación obtendo 13 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. Pablo
Cambón Bértoa (PP) D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna.

Begoña Domínguez Patiño. (PP), D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina
Castiñeiras Brandón (BNG) e tres abstencións de Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.
(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE) D.
José Martínez Ageitos. (PSOE):
6.B] MOCIÓN DO PSOE SOBRE A LGTBIfobia
Dase lectura á moción:
“O dereito a unha educación sen discriminación por orientación sexual ou identidade de xénero
está recollido na Convención sobre os Dereitos do Neno do ano 1990.
A gravidade do acoso nos centros educativos debe ser obxecto de acción permanente na axenda
social e política, posto que as cifras son máis que alarmantes e se perpetúan ao longo dos anos. O
acoso por homofobia e transfobia ten unas especificidades concretas:
-

-
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-

Este rexeitamento que sofren as vítimas ten lugar en todos os seus espazos e momentos de
sociabilidade, de aí que se nomee como o “continuo da homofobia”: na rúa, nos centros
educativos, nos medios de comunicación, nos grupos de amizades, nas asociacións
deportivas, nos centros relixiosos...
En moitas ocasións as vítimas carecen dun apoio por parte das súas familias ou
representantes legais, algo que semella infrecuente cando a discriminación ten unha orixe
racial ou relixiosa, por exemplo.
Pode darse o denominado “contaxio do estigma” cando existe exclusión, insultos ou
violencia contra alumnos ou alumnas LGTBI: as persoas que apoian ás vítimas deste tipo
de acoso acaban por sufrilo elas mesmas. Esta situación non fai máis que intensificar o
illamento e a exclusión, xa que obstaculizan o apoio e alianzas sociais con persoas
heterosexuais que acaban por mostrar unha reticencia para que son se lles relacione coas
persoas LGTBI.

Cada vez hai máis docentes, non docentes, familiares e alumnado que actúan con determinación
para facer fronte a este tipo de situacións, pero aínda existe unha normalización da homofobia
alentada polas persoas que se manteñen pasivas, ou ben consideran que o insulto non fai dano a
ninguén pois forma parte do humor ou dunha tradición que non ten por que mudar.
Segundo datos do Ministerio de Interior, a maior parte dos delitos de odio se deben á orientación
sexual ou identidade de xénero, de forma moito máis recorrente que outras características como a
etnia ou raza, a discapacidade ou o resto de motivos reflectidos nas denuncias deste tipo de delitos.
Moitos dos estudos realizados mostran que se ten mellorado nos últimos anos, pero as cifras
seguen a ser pouco esperanzadoras: tres de cada catro mozos ou mozas foron testemuñas de
agresións homófobas nos seus centros educativos en forma de rumores, insultos e burlas, e un 20 %
dos e das adolescentes manifesta un nítido rexeitamento á diversidade sexual (INJUVE, 2014).
Porén, aínda que a xuventude se autodefina como respectuosa coas persoas do colectivo LGTBI,
nunha gran porcentaxe se manteñen á marxe cando a minoría homófoba fai comentarios ou
discrimina impoñendo actitudes negativas nos centros de ensinanza. Das adolescentes lesbianas,

gais ou bisexuais de entre 12 e 25 anos que sufriron acoso escolar pola súa orientación sexual, un
43 % pensou en suicidarse, e un 17 % intentou facelo.
A Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e non discriminación de lesbianas, gais,
transexuais e bisexuais e intersexuais, foi aprobada no Parlamento galego logo dunha proposta do
Grupo Parlamentario Socialista, con moitas reticencias por parte do PP galego. No seu artigo
26.2, subliña a necesidade de “favorecer a visibilidade e de integrar de xeito transversal a
diversidade afectivo sexual nos centros escolares”. Así mesmo, responsabiliza á “consellería
competente en materia de educación de favorecer nos centros sostido con fondos públicos a
realización de actividades específicas próximas a datas de celebracións internacionais
relacionadas co recoñecemento efectivo dos dereitos a persoas lesbianas, gais, transexuais,
bisexuais e intersexuais”. O incumprimento do gobernó do Partido Popular na Xunta de Galicia
nesta materia constitúe actualmente unha constante; a lei promulgada polos socialistas non se está
a por en práctica ante o desinterese e irresponsabilidade do Goberno galego.
Ante esta situación, as entidades locais teñen tamén un papel fundamental para promover unha
ensinanza sen discriminación por homofobia e transfobia. A Lei Reguladora de Bases de Réxime
Local recolle o dereito dos municipios a exercer competencia propias en materia de educación,
concretamente aquelas que teñen que ver coa participación na programación da ensinanza e na
cooperación coa Administración estatal e autonómica no desenvolvemento da política educativa.
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Aínda que se teña unha impresión errónea de que estas cousas tan só acontecen nas grandes
cidades e en situacións extremas, todos os concellos deberían mostrar unha atención e seguimento
continuado ante o bullying. No caso do Concello da Laracha constitúe a ferramenta idónea para
tratar este tema, entendido como un instrumento de participación para promover a mellora da
calidade de ensinanza dos centros deste municipio. Nun órgano colexiado de carácter consultivo,
formado por representantes de todos os sectores da comunidade educativa, é onde se debe facilitar
a adopción de medidas urxentes para paliar e previr todas as deficiencias que se teñen en canto ao
acoso por homofobia, transfobia e bifobia.
Posto que o Grupo Municipal Socialista considera de máxima urxencia o tratamento deste
problema que afecta ao libre desenvolvemento dos rapaces e rapazas e á incapacidade de poder
gozar dunha vida plena no que atinxe á súa sexualidade e identidade, solicítase a maior
confluencia para atallar e combater este tipo de acoso.
Do mesmo xeito e visto que a lexislación galega nesta materia comprende moitos dos protocolos de
actuación, avógase pola repercusión práctica desta normativa e o fomento e incidencia na
prevención para facer dos centros educativos da Laracha espazos libres de homofobia, bifobia e
transfobia.”
Entre todos e todas debemos fomentar a creación e aparición de máis espazos libres de
LGTBIfobia no noso pobo.

O Grupo Municipal Socialista da Laracha considera de urxencia que dende o Goberno municipal
se promovan actuacións urxentes para a promoción de espazos libres de LGTBIfobia no municipio,
onde aquelas persoas que así o desexen poidan protexerse da discriminación, das agresións, das
marxinalizacións e tamén dende onde poder denuncialas, lugares onde poder gozar a súa vida con
respecto;
ademais de que dende as institucións se potencie a información e a normalización da situación
social deste colectivo.
Polo anteriormente exposto, esta Corporación local acorda:

1.
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Elaborar un plan municipal transversal de prevención do acoso lgtbifóbico, garantindo o
cumprimento da Lei galega de 2014 contra a discriminación sexual, en colaboración con entidades
e colectivos deste ámbito e cos grupos municipais.
2.
Dotar aos centros educativos das ferramentas e materiais precisos para afondar
dun xeito didáctico e continuado na problemática dos mozos e mozas que pertencen a
minorías sexuais ou familiares.
3.
Establecer medidas, en coordinación coa comunidade educativa da Laracha, para abordar
a diversidade familiar, sexual e de xéneros nos centros de ensinanza.
4.
Poñer en marcha unha campaña de promoción de espazos libres de LGTBIfobia no
Concello da Laracha.”
Sometido a urxencia do asunto a votación resulta aprobado por unanimidade dos dezaseis(16)
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. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. María Palomi
Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba
Ferreiro. (PSOE) D. José Martínez Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna.
Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
Dna. Rocío López Rey, Concelleira Delegada de Sanidade, Servizos Sociais, Igualdade, Emprego e
Promoción Económica sinala que dende sempre se traballa con todos os colectivos tamén con
LGTBI, tanto en servizos sociais como dende o Centro de Información á Muller ( CIM) polo que
facer diferentes plans sería duplicar medidas. Engade que, agora mesmo, estase elaborando un Plan
de Igualdade no que se recollen entre outros, esos colectivos. Conclúe que non é preciso algo a
maiores porque xa se esta a facer. Dna Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE) pregunta se nese plan
diferencianse entre os distintos colectivos…
O Sr Alcalde matiza que hai que traela ao Pleno …

Sometido o asunto a votación resulta rexeitado por dez 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. Pablo Cambón
Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña
Domínguez Patiño. (PP) e seis a favor de Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna.
María Pilar Neira Martínez.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE) D. José Martínez
Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón
(BNG).
6.3] MOCIÓN DO PSOE SOBRE A AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL SITUADO
NA PRAZA DO CONCELLO DA LARACHA.
Dase lectura á moción:
”As áreas infantís situadas en parques e outros espazos públicos son lugares habituais de encontro
nos que os nenos e nenas, ademais de xogar, desenrolan outras habilidades relacionadas por
exemplo coa motricidade e a sociabilidade. Na Laracha, eses parques infantís presentan
situacións moi diversas tanto no seu tamaño e composición como nas condicións que
presentan.
É un feito constatado que un bo número de áreas de xogos infantís durante as horas de máxima
afluencia, que se concentran polas tardes e os fines de semana, están totalmente masificadas. E
ilo obriga ás persoas usuarias a ter que gardar a súa quenda para poder utilizar os xogos,
o cal vai en detrimento do disfrute e nalgúns casos incluso da convivencia.
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A modo de exemplo de parque infantil masificado cabe citar o situado na praza do Concello.
O motivo principal desta moción é intentar encontrar unha solución ao problema de masificación
que se xera neste parque, entendendo que dita solución pasa por ampliar a área para instalar
novos elementos ou por ampliar simplemente a superficie para que os nenos e nenas poidan
practicar outro tipo de xogos.
Evidentemente, calquera ampliación ou reforma que se acometa deberá facerse conforme
ao establecido na lexislación actual e, complementariamente, á normativa europea ao respecto
(UNE-EN 1176 e 1177), onde se establece unha longa serie de requisitos en materia de seguridade
e diversas recomendacións técnicas en materia de accesibilidade e integración.
Consideramos que é moi necesaria esta intervención dado que o parque infantil é un dos lugares
que acapara unha maior actividade do noso municipio, sobre todo
no referente ao esparcemento e lecer da poboación e que a súa área de xogos é a máis empregada
para a poboación infantil polo que é frecuente que o espazo quede abarrotado.

Polo tanto, o Grupo Municipal Socialista da Laracha, recollendo o amplo sentir de moitos veciños
e veciñas que frecuentan esta área, propón ao Concello en Pleno a adopción dos seguintes
acordos:

1.

Ampliar, mellorar e reforzar o parque infantil situado na Praza do Concello incluíndo ao

menos:




Equipar a área infantil dotándoa de xogos inclusivos e adaptados.
Aproveitar o espazo público axardinado situado ao carón do Concello como posible espazo
de ampliación do parque infantil.
2.
Abrir un proceso participativo para levar a cabo estas reformas do parque infantil
habilitando unha canle específica para as persoas adultas para que participen propoñendo ideas
na mellora e ampliación dos espazos e contornos colindantes.”
O Sr Alcalde afirma que non van a apoiar a moción…é moi “fuerte”..engade que pode mellorarse o
chan do parque pero ou se desfai a praza ou o xardín….que se tentarán facer máis parques se é
preciso onde haxa posibilidade de ampliar, como o caron do centro social de Paiosaco, pero meter
parque infantil ao redor do Concello a costa de eliminar xardín non é axeitado…conclúe criticando
que se fagan mocións por “recaditos e facebook”…tendo pouca presencia na vida diaria da
Laracha…
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Sometido o asunto a votación a urxencia resulta rexeitado por dez 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.
Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos.
(PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP) catro a favor de Dna. María Palomi Rodríguez
Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro.
(PSOE) D. José Martínez Ageitos. (PSOE) e duas abstencións de D. Xoán Manoel Sande Muñiz.
(BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
6.4] MOCIÓN DO PP SOBRE A CORRECCIÓN DOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
DE RECURSOS DO PROGRAMA “NEXT GENERATION”.
Dáse lectura a segunte moción:
“Para axudar a reparar os danos económicos e sociais causados pola pandemia do coronavirus, os
dirixentes da UE acordaron un plan de recuperación que liderará o camiño para a saída da crise e
sentará as bases para unha Europa moderna e máis sostible. España vai recibir 140.000 millóns de
euros, dos que 72.000 millóns van ser a fondo perdido.
O Goberno Central presentou un Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia no que dous
dos seus eixos centrais son a Transición Ecolóxica e a Cohesión Territorial e Social.

A Xunta estima que para contribuír ao desenvolvemento de Galicia en igualdade de oportunidades
se debe ampliar ó máximo a cobertura territorial dos investimentos destinados á recuperación
fronte á pandemia.
Galicia conta cunhas peculiaridades xeográficas e demográficas, entre as que destaca a dispersión
territorial, que supón contar con máis da metade dos núcleos de poboación de España. Esta
circunstancia implica unha maior necesidade de investimentos per cápita para deseñar e financiar
os servizos públicos, incluídos os de mobilidade. E, por outra banda, está demostrado que un
pequeno investimento no noso rural supón un enorme e importante beneficio para o conxunto do
territorio e contribúe a fixar poboación.
Tanto as entidades locais como as comunidades autónomas temos competencias moi relevantes en
materia de mobilidade.
Pese a iso, o Goberno de España resérvase a maior parte dos fondos para os investimentos en
materias da súa competencia. En concreto, as administracións autonómicas terán unha capacidade
de decisión sobre o 9% dos fondos, o que en Galicia se traduce nunha cantidade moi pequena, 51
millóns de euros para a actividade da compoñente 1 (Plan de choque de mobilidade sustentable,
segura e conectada en contornas urbanas e metropolitanas), que é a que concentra a maior
necesidade de investimento. É evidente que con está contía non é posible atender a demanda da
sociedade galega nin acometer nos termos plantexados as propostas transformadoras remitidas a
través das manifestacións de interese para os fondos “Next Generation”.
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A Xunta de Galicia xa trasladou ó Goberno Central a súa preocupación pola asignación dos
recursos do programa “Next Generation” en relación coas propostas presentadas ligadas ó ámbito
da mobilidade sostible, a dixitalización do transporte e a comunicación.
Galicia presentou de maneira xustificada e detallada a través de 4 manifestacións de interese, un
total de 18 proxectos por un valor de 910,7 millóns de euros, dos que 12 son impulsados dende a
Xunta de Galicia e 6 saen da iniciativa privada.
Os criterios fixados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os
investimentos das Comunidades Autónomas e dos Concellos non son equitativos cos previstos para
o Executivo estatal. Son moito máis restritivos en canto o obxecto e prazos, ó non permitir os
investimentos dentro de todas as súas competencias de mobilidade e porque, mentres o Goberno de
España ten ata o ano 2026 para a execución deses fondos, o prazo fixado para os Concellos e para
as Comunidades é o 2024, algo especialmente relevante se se ten en conta que moitos dos
proxectos precisarían autorizacións sectoriais.
Na derradeira Conferencia Sectorial de Transportes, o Ministerio trasladou ás Comunidades
Autónomas que os fondos europeos para a mellora da mobilidade e a dixitalización do transporte
deben ser investidos en núcleos de poboación de máis de 50.000 habitantes. Así se confirmou tamén
na reunión bilateral entre o Ministerio e a Xunta de Galicia, na que se abordou a asignación dos
fondos á nosa Comunidade.
É evidente que este criterio de distribución deixa á marxe do financiamento europeo extraordinario
ao 97,8% dos concellos galegos. Deixar fóra da posibilidade de formular proxectos
transformadores a maior parte do territorio galego non parece xusto nin coherente dende o punto
de vista do reto demográfico nin dende o punto de vista ambiental.

Dado o restrinxido do financiamento para os Concellos e para a Comunidade Autónoma de Galicia
cremos tamén preciso coñecer os proxectos a executar no territorio por parte da Administración
Xeral do Estado para poder coordinar e potenciar as ditas actuacións. É esta unha cuestión moi
relevante, xa que nos medios de comunicación se foron anunciado actuacións estatais en Galicia
que parecen non ter moita coherencia cos obxectivos dos fondos Next Generation.
Dado que non se produciu ata o momento un cambio de postura no reparto de fondos por parte do
Ministerio de Transportes é urxente solicitar unha reorientación e flexibilización dos fondos
europeos na procura dunha maior equidade e equilibrio territorial.
Polo exposto, o Grupo Popular do Concello da Laracha propón ó Pleno a adopción dos seguintes
ACORDOS
1. Facer chegar ó Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a disconformidade e o
malestar do Concello da Laracha por quedar fóra do reparto de fondos europeos NEXT
GENERATION no ámbito da mobilidade sostible.
2. Rexeitar os criterios fixados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para o
reparto dos fondos entre a Administración autonómica e os concellos de Galicia, por non ser
equitativo cos fondos que se reserva o Goberno de España, e porque os criterios fixados polo
propio Ministerio supoñen privar ós concellos con poboación inferior a 50.000 persoas de poder
recibir investimentos con cargo a estes fondos europeos, excluíndo así ó 97,8% dos concellos
galegos.
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3. Requirir ó Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana que informe á Xunta de Galicia
e ós concellos dos proxectos que vai executar no seu territorio para poder coordinar e potenciar as
ditas actuacións e a súa coherencia cos fondos Next Generation.
Instar ó Goberno de España, e nomeadamente ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda
Urbana, a negociar coa Xunta de Galicia e cos concellos unha reorientación e flexibilización dos
criterios de reparto e dos prazos para a execución dos fondos europeos Next Generation, que
permita o acceso aos mesmos en igualdade de condicións, ampliar ó máximo a cobertura territorial
dos investimentos, dirixindo tamén cara os concellos máis pequenos estes fondos destinados á
recuperación e á reconstrución fronte á pandemia, para afondar na igualdade de oportunidades e
avanzar na loita contra o despoboamento”.
Sometido a urxencia do asunto a votación resulta aprobado por unanimidade dos dezaseis(16)
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. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. María Palomi
Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba
Ferreiro. (PSOE) D. José Martínez Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna.
Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).

D. Xoán Manoel Sande Muñiz (BNG) indica que votarán a favor e que vai mási aló: o 100% dos
fondos deberían ser xestionados dende Galicia…e non porque se fíen máis dos xestores de Galicia
que dos de Madrid…Engade que a maior parte irán destinados a grandes proxectos empresariais de
grandes empresas e que se exclúa a Concellos de menos de 50.000 habitantes non ten sentido.
Dna. María Palomi Rodriguez Castiñeiras realiza a seguinte enmenda in voce:
“1º Reinvindicar a necesidade de considerar ás entidades locias galegas (a través da FEGAMP) no
reparto de todos os fondos que se están a habilitar para aplicar medidas paliativas e de
reactivación socieconómica, porque somos Estado e vertebramos o país.
2º. Reclamar que as entidades locais sexan destinatarias directas do 15% dos Fondos Europeos
para a reconstrución, unha vez descontados os gastos sanitarios.
3º. Demandar que a distribución destes fondos teña en conta, ademais do criterio de poboación, os
criterios de dispersión xeográfica e envellecemento poboacional, moi relevantes na nosa
Comuidade Autónoma.”
O Sr alcalde contesta que o que se esta plantexando xa esta recollido na moción.
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Sometida a enmenda a votación resulta desestimadao con votos en 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. Pablo
Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna.
Begoña Domínguez Patiño. (PP) catro a favor de Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.
(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE) D.
José Martínez Ageitos. (PSOE) e duas abstencións de D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e
Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
Sometida a moción a votación resulta arpobada a o obter obtendo trece( 13) 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. Pablo Cambón Bértoa (PP) D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste
Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e
Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG) e tres abstencións de Dna. María Palomi Rodríguez
Castiñeiras.(PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro.
(PSOE) D. José Martínez Ageitos. (PSOE):
- ROGOS E PREGUNTAS.
ROGOS
A) ROGO DO PSOE: CEIP OTERO PREDAYO

Dase lectura ao rogo:
“O documento previo á aprobación inicial, con data de outubro 2012, do Plan de
ampliación de dous equipamentos educativos da Laracha constitúe unha mellora dos
seus accesos. As dotacións en cuestión son o CEIP Otero Pedraio, e o IES Agra de
Leborís, situados ambos na contorna urbana da Laracha.
O proxecto/plan formula a necesidade de ampliar as instalacións existentes e resolver
os problemas de tráfico xerados polo seu uso.
Os viarios cuxa sección se considera insuficiente e que une, no caso do CEIP Ramón
Otero Pedraio, co centro urbano a conexión coa estrada de titularidade autonómica
AC-552, co núcleo rural das Calzadas e o centro urbano.
En dirección norte-sur, rúa José Añón Canedo, a insuficiencia deste viario obriga a que
se establezan sentidos únicos de circulación nas horas puntas de entrada e saída do
centro educativo e a seguridade peonil vese comprometida polo paso dos autobuses.
Na alternativa 2 do CEIP Otero Pedraio do plan formúlase a posibilidade de
reorganizar o tráfico interno do centro educativo (aparcamento de persoal, parada de
autobuses escolares e vehículos particulares que trasladen ao alumnado).
No Diario Oficial de Galicia, con data 4 de xuño do 2021, publícase o ANUNCIO de
aprobación inicial da expropiación urbanística das parcelas afectadas pola segunda
fase de ampliación do CEIP Otero Pedraio no Plan especial de ampliación de
equipamentos educativos.
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Dende o Grupo Municipal Socialista constatamos que despois da fase de expropiación e
redacción do proxecto desta alternativa 2 non se tardará en dar comezo as obras en
canto a reorganización do tráfico do centro educativo.
En setembro as e os cativos comezarán de novo as súas clases e para ilo poida que as
obras dean comezo.
Como medida preventiva cremos conveniente que se implante un camiño provisional
fixado con bolardos, dende a escola unitaria da Areosa ata a entrada pola que accede o
alumnado que cursa Primaria, mentres duren as obras e así sexa un viario seguro tanto
para as nenas e nenos como para os seus acompañantes.
Unha das funcións dos bolardos é a de protexer aos peóns, evítanse que os vehículos
accedan voluntaria ou involuntariamente ás áreas peonís.
E para que non se acumulen os vehículos na zona de aparcamento, instalar un paso de
peóns elevado, xusto onde está o transformador e a entrada do alumnado de primaria,
para así deixar a zona libre de vehículos e de paso circular a unha velocidade mínima.
Solicito, que por parte do Sr. alcalde e por motivos máis que suficientes se realicen as
seguintes actuacións preventivas e necesarias:

Instalar un camiño provisional provisto de bolardos mentres duren as obras do Plan de
equipamento do CEIP Ramón Otero Pedraio, dende a escola unitaria da Areosa ata a entrada pola
que accede o alumnado de Primaria, para así protexer o espazo público evitando que todo tipo de
vehículos pasen por esa zona peonil.
Instalar un paso de peóns elevado xusto onde está situado o transformador como medida de
redución da velocidade dos vehículos e tamén como medida disuasoria de aparcamento de
vehículos.”
O sr. Alcalde indica que ninguén falou dun proxecto constructivo nin dun peche …engade que coa
financiación que se teña xa se vera que se fai sobre todos cos autobuses escolares..conclúe que, ou
non sabe onde se move ou estana enganando…
B) ROGO DO PSOE: PLUVIAIS NO NÚCLEO DO FORMIGUEIRO
Dna. María Palomi Rodriguez Castiñeiras, lee o rogo no cal se solicita:
“Chegada a época invernal, a nosa Comunidade Autónoma sofre fortes choivas, e no caso concreto
que nos levou a traer ao Pleno este rogo, é que no núcleo do Formigueiro (axúntanse fotos)
apréciase que existe a recollida de augas pluviais nun tramo pequeno, mais iso non é suficiente
para que a auga non discorra pola rúa abaixo.
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Mais a partir dese tramo xa non existe recollida pois cando chove, onde fai a curva a gabia está
colmatada de terra, follas e algún outro residuo de plástico. Os vehículos pesados cando pasan fan
que a gabia se obstrúa deste tipo de materiais, o cal merma e impide a absorción e drenaxe de
augas pluviais que discorren pola rúa libremente, imposibilitando o axeitado desaugue das mesmas
provocando encharcamentos/pozas nas zonas e rúas máis baixas do lugar.
Dende o Grupo Municipal Socialista, cremos encarecidamente que máis vale previr que curar e
que é precisamente agora, antes de que se produzan as choivas, cando se debera adiantarse ás
posibles inclemencias do tempo e reforzar as medidas preventivas.
Solicito, que por parte do Sr. alcalde e por motivos máis que suficientes e o antes posible, se
realicen as actuacións preventivas e necesarias para subsanar esta deficiencia en pro de evitar
situacións de encharcamentos/pozas, o deterioro do viario provocado polo discorrer da auga e
minimizar así o risco de producirse charcos no lugar do Formigueiro, Vilaño.”
O sr alcalde indica que cando hai unha tromba de auga pasa en todolos sitios…e iso foi o que
pasou…e pasa en todos lados e iso no quere dicir que haxa que facer unha canalización. Conclúe
que non hai probelma mesa zona.

C) ROGO DO PSOE: ARBORES EN MONSTESCLAROS.
Dna. María Palomi Rodriguez Castiñeiras, lee o rogo no cal se solicita:
“As dimensións das ramas das árbores na estrada que pasa por Montesclaros están a invadir a
calzada e fincas privadas desa contorna.
A veciñanza comunicou ao Concello por escrito (xa hai un ano) a situación destas árbores para
que se intentara poñer solución, sen que a día de hoxe se fixese nada ao respecto.
Axuntamos fotos da situación actual da estrada.
Solicito, que por parte do Sr. alcalde e por motivos máis que suficientes, tomen as medidas
necesarias e oportunas para solucionar a invasión destas árbores sobre a estrada e fincas
colindantes”
O Sr Alcalde sinala que hai tres eucaliptos aislados e un par de pinos que no molestan o tránsito e
que, se incumplen , mandaraselles limpar como tantos outros que hai. Conclúe que o informe da
policía non indica que haxa que facelo a día de hoxe.
PREGUNTAS DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG
A) MALEZA
Dase lectura a seguinte pregunta:

CVD: EB00zJVzzZ0+02PJb0P/
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

“No casco urbano da Laracha, moi perto da casa do concello, na rúa Silverio Moreda Alvariño,
hai unha zona entre edificios con moita maleza acumulada e onde denuncian os veciños a presenza
de ratas. O certo é que se ten limpado só ata onde pode chegar a maquinaria pesada pero o resto
de maleza queda alí, algo que xa ten sucedido noutras ocasións. É por isto polo que desde o Grupo
Municipal do BNG formulamos a seguinte PREGUNTA:
Adoptou ou vai adoptar o goberno municipal as medidas oportunas para a eliminación da
totalidade da maleza nese terreo do casco urbano da Laracha?”
O alcalde responde que hai un traballo importante da policía local e que levase tramitados 74
expedientes, polo que mirarán o que permiten as ordenanzas. Hai doce parcelas nesa zona e so
limpou unha…mostra a súa queixa polo traballo que conlevan estos expedientes: acordos,
notificacións, policía local e non se faga nada ou se comunique que xa non é propietario que é o
SAREB.
Dna María Palomi Rodriguez Castiñeiras manifesta que non realizará preguntas.

REMATE DA SESIÓN.Non sendo outro o obxeto da sesión e non habendo máis asuntos a tratar, sendo as 14:42 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,

