BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DA
LARACHA
CELEBRADA O DÍA 4 DE FEBREIRO DE 2022. (EXPEDIENTE
2022/G010/000002)
No salón da casa da Cultura do Concello da Laracha, sendo as 13:31 horas do día sinalado,
reuníronse previa convocatoria, en legal forma practicada, os Señores Concelleiros que se
relacionan, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, D. José Manuel López Varela, e asistidos por min, o
Secretario D. Miguel Piñeiro Souto e 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)

CVD: wFgksKe0HbyPIIvGA7ag
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Concelleiros:
D. José Ramón Martínez Barbeito (PP)
Dna. Patricia Bello Canedo (PP)
Dna. Rocío López Rey (PP)
D. Jesús Souto Pena (PP)
D. Ramiro Bello Recouso (PP)
D. Pablo Cambón Bértoa (PP)
Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP)
D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP)
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP)
Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP).
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE)
Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE)
Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE)
D. José Martínez Ageitos. (PSOE)
D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG)
Dna. Carolina Castiñeiras Brandón(BNG)
Comprobado que se da o quórum legalmente esixido para a válida celebración da sesión nos termos
esixidos no artigo 90 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, a Presidencia declara aberta a
sesión na Casa da Cultura, para gardar as debidas distancias de seguridade..
1.- RATIFICACIÓN DO CARÁCTER ORDINARIO DA SESIÓN.O sr Presidente sinala que de acordo ao artigo 23 do regulamento orgánico que sinala “Igualmente o
Alcalde, por propia iniciativa ou a pedimento dos Portavoces, por causa xustificada, poderá variar
o día ou a hora dalgunha sesión, afastándoo só o imprescindible dos fixados polo Pleno e
comunicándoo aos interesados”, retrasouse a data do pleno por positivos de Covid no persoal do

Concello. Sometida a ratificación do carácter ordinario da sesión nesta data resulta aprobado por
unanimidade dos dezasete (17) membros presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José
Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D.
Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé
Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño.
(PP), Dna. Cristina Vieites Calvo. (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)
2.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES.Recibido polos membros do Pleno da Corporación o borrador das actas correspondentes ás sesións
plenarias celebradas, o día 26 de novembro de 2021 e o 7 de xaneiro de 2022, 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.
D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) toma a palabra para realizar dúas matizacións á acta anterior
do 26 de novembro de 2021: o título de “entidades bancarias” e a votación no proxecto
Anllóns( abstención do grupo municipal do BNG). Sometido o borrador coas correccións sinaladas
a votación, este resulta aprobado por unanimidade dos dezasete (17) membros presentes, D. José
Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo
(PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D.
Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos.
Dna. Cristina Vieites Calvo.(PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. María Palomi
Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE) Dna. María Pilar Neira
Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna.
Carolina Castiñeiras Brandón (BNG) o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO. Aprobar o borrador das actas das sesións plenarias seguintes:
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-

Ordinaria do 26 de novembro de 2021
Extraordinaria de 7 de xaneiro de 2022

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.
3.- 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 1174/2021 ata a número 69/2022 (ámbalas dúas
inclusive) ditadas dende o 24/11/2021 ata o 1/02/2022.

4.- PROPOSTA DECLARACION DE ESPECIAL INTERESE OU UTILIDADE
MUNICIPAL E DA BONIFICACION DO IMPOTO SOBRE CONSTRUCCIONS
INSTALACIONS E OBRAS (UNIFERSA 2006, S.A.).A Ordenanza Fiscal número 17 reguladora do imposto sobre construcción, instalación e obras,
regula no seu artigo 6 os beneficios fiscais, para construcións, instalacións e obras que sexan
declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais,
histórico-artísticas ou de fomento de emprego que xustifiquen tal declaración, podendo beneficiarse
entre outras, dunha bonificación do 95% da cota tributaria “As destinadas ao primeiro
establecemento ou á implantación de empresas no polígono industrial de A Laracha” tal e como se
recolle no apartado e “Obras destinadas ao primeiro establecemento ou implantación de empresas
no Polígono Industrial da Laracha”
Corresponde ó Pleno do Concello a declaración de especial interese ou utilidade municipal, que se
acordará previa solicitude de interesado, presentada con anterioridade á realización do feito
impoñible
UNIFERSA 2006, S.A. (A70063383) presenta o dias 23 de novembro de 2021 a solicitudes de
bonificación da cota do imposto de construcións, instalacións e obras. Correspondente o expediente
2021/U022/000027 Licencia para a construción de nave industrial destinada a actividade de
almacenamento e loxistitica de material de ferraxeria e asociada oficina para usos administrativos.
Visto informe emitido polo arquitecto municipal favorable á bonificación solicitada, por canto se
trata de primeiro establecemento, tal e como se indica no informe “supón a implantación neste
concello da primeira actividade no Parque Empresarial da Laracha por parte da empresa promotora
UNIFERSA 2006, S.A. (A70063383) e informe emitido pola Tesorera municpal onde se pronpon o
outorgamento da bonificacion do 95% da cota tributaria do imposto de cosntruccions, instalacins e
obras.
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Ademais, dende esta alcaldía solicítase que por parte intervención municipal sexa emitido o
preceptivoinforme.
Tendo en conta todo o exposto, de conformidade co establecido do artigo 103.2 a) do Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e no artigo 6° da Ordenanza Fiscal número 17
do Concello da Laracha, PROPONSE ao Pleno, previo ditame da Comisión Informativa
Permanente de Asuntos Económicos, Facenda e Especial de Contas, o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar a declaración de especial interese ou utilidade municipal pola causa
detallada no anexo, así como a bonificación do Imposto sobre construcións, instalacións e obras na
porcentaxe que se especifica no anexo.
SOLICITANTE

UNIFERSA
2006, S.A.

DATA
SOLICITUDE

23.11.2021

OBRA

CAUSA ARTIGO 6º DA
O.F. 17ª

PORCENTAXE
BONIFICACIÓN

Nave
industrial
destinada a actividade
de almacenamento e
loxistitica de material

Aptdo. e): Obras
destinadas ao primeiro
establecemento
ou
implantación
de

95 %

de ferraxeria

empresas no Polígono
Industrial da Laracha.

SEGUNDO.- Recoñecer o beneficio fiscal, sendo a bonificación de 124.658,08 € correspondente a
o 95% da cota tributaria satisfeita polo suxeito pasivo de 131.219,03€
D. Xoan Manoel Sande Múñiz, indica que o BNG votará a favor, como xa fixo na comisión.
O sr alcalde sinala que beneficia a empresas que queren asentarse no noso municipio.
Sometido o asunto a votación, este resulta aprobado por unanimidade dos dezasete (17) membros
presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna.
Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro
Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna.
Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. Cristina Vieites Calvo.
(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 PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN
ÚNICO DE CONCELLOS) PARA O ANO 2022: POS + 2022.
“O Pleno da Deputación Provincial da Coruña, con data 26 de novembro de 2021, aprobou as Bases
reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) “POS+2022”, que se destina aos 93 concellos da provincia
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Estudiada a convocatoria por parte do Goberno Municipal e polos servizos técnicos
correspondentes, esta alcaldía decidiu solicitar o participación no dito Plan.
Visto os informes dos distintos servios técnicos do Concello realizados ao efecto e os Proxectos de
cada unha das obras que forman parte da solicitude, esta alcaldía propón o seguinte acordo:
1.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal
(Plan único de concellos) “POS+ 2021” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se
coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e o préstamo provincial
asignados aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a
“achega provincial 2021”,”achega provincial 2020” e “préstamo provincial 2021”:
A) Financiamento de gastos correntes que se devenguen no exercicio 2022
Achega provincial 2022 aplicada ao financiamento de gastos correntes
Achega provincial 2021 (Excepción da Base 2.1 final)
Subtotal gasto corrente

Deputación
293.515,02
0
293.515,02

B ) Financiamento de investimentos:

ACHEGA PROVINCIAL 2021
(Investimentos financeiramente
sostibles)
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Denominación da obra ou
subministración

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Achega

Deputación

Total
Concello

municipal
(só abastecem.
auga potable)

MELLORA DOS CAMIÑOS EN O 69.367,86
CANLE, SAMIRANS, E
CRUCEIRO NOVO NA
PARROQUIA DE LENDO
MELLORA DOS CAMIÑOS EN 94.982,47
A PORTELA, AVDA CAIÓN
ATA O CAMPO, O
FORMIGUEIRO E A BOTICA
ATA O PINO (TORAS E
VILAÑO)
55.254,03
MELLORA DOS CAMIÑOS O
RAÑO E A BAIUCA ATA A
PENA (MONTEMAIOR)
34.331,11
MELLORA DOS CAMIÑOS A
BARREIRA, A BRAÑA E O
CANCELO (TORÁS E
CABOVILAÑO)
MELLORA CAMIÑOS O COTO E 30.986,45
AS MENEIROAS (COIRO)
PAVIMENTACION DO CAMIÑO 31.005,37
DE A RABADEIRA ATA A
IGREXA DE SAN MARTIÑO
(LESTON)
MELLORA DOS CAMIÑOS EN 35.469,56
PAREDES , BORREIROS E
CURROS (ERBOEDO E
SOANDRES
33.465,13
MELLORA DOS CAMIÑOS
IGREXARIO DE GOLMAR E OS
MEANS (GOLMAR E VILAÑO)
38.520,45
MELLORA CAMIÑOS EN O
VILAR, BIDUEIROS E
ABELEIRAS (SOUTULLO)
Subtotal investimentos achega
provincial 2022

Concello
IVE soportado
deducible

423.382,43

Orzamento
total

0

0

69.367,86

0

0

94.982,47

0

0

55.254,03

0

0

34.331,11

0

0

30.986,45

0

0

31.005,37

0

0

35.469,56

0

0

33.465,13

0

0

38520,45

0

423.382,43

0

0

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

Non se solicita
D) Resumo:
Concello
IVE
Soportado
deducible

POS+ 2022 RESUMO DE
FINANCIAMENTO

A- GASTOS CORRENTES

Achega 2022
Achega 2021
(Excep. Base 2.1)
Achega 2022

B- INVESTIMENTOS

Achega 2021

C- REDUCIÓN DÉBEDA

Préstamo 2022
Achega 2022
Achega 2021
Préstamo 2022
TOTAL

Deputación

Concello

293.515,02

0

0

Total Orzamento
concello
Total

(só abastecem.
auga potable )

0

293.515,02

0

0

0

0

0

0

0

423.382,43

0

0

423.382,43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

716.897,45

0

0

716.897,45

0

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2022 no que se inclúen os investimentos
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financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos
ou pregos de prescricións técnicas:

Denominación dos investimentos
financeiramente sostibles
(mínimo do 50% do total de achega e
préstamo provincial asignado)

MELLORA CAMINOS EN A FONTAÍÑA E
PROAME (LEMAIO)
MELLORA DOS CAMIÑOS EN NOVÁS, A
FERRULLEIRA, SAN PAIO E IGREXARIO DE
ERBOEDO
MELLORA CAMIÑOS EN O PENEDO ATA
ADRAN, VILAR DO BOI E TALLADAS

Orzamento
contrata

IVE soportado
deducible

Orzamento
subvencionable

(encher só esta
columna se non hai
actuacións de
abastecemento auga
potable)

(encher ademais esta
columna se hai
actuacións de
abastecemento auga
potable)

(encher esta columna
se se encheo a
columna B por
actuacións de
abastecemento)

(A)

(B)

86.067,95

86.067,95

(C= A-B)

154.558,38

154.558,38

100.774,57

100.774,57

(MONTEMAIOR E GOLMAR )
MELLORA DOS CAMIÑOS EN RIOTORTO
ATA DP-0513, DOS CURRAIS E CIMADEVILA
(TORÁS, LESTÓN E CAIÓN) (CONTRATO
MENOR)
TOTAIS

32.938,02

32.938,02

374.338,92

374.338,92

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución
dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións
administrativas que legalmente sexan necesarias.
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2022 os fondos necesarios
para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POS+2022 Base, se a
houbera.
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e
execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada coa
participación do concello no Plan.
6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras
Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no
caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o
detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.
7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o
concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
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8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente
acordo e o correspondente expediente.”
D. Xoan Manoel Sande Múñiz, indica que manteñen o voto favorable da comisión.
Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira indica que o seu grupo, tras ver os proxectos, votará a favor.
O sr alcalde indica que son todos coñecedores dos proxectos presentados.
Sometido o asunto a votación, este resulta aprobado por unanimidade dos dezasete (17) membros
presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna.
Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro
Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna.
Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. Cristina Vieites Calvo.
(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).
6.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PARTICIPACIÓN NO PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN
ÚNICO DE CONCELLOS): GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS DO EXERCICIO
2022
“O Pleno da Deputación Provincial da Coruña, con data 26 de novembro de 2021, aprobou as Bases
reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) “POS+2022”, que se destina aos 93 concellos da provincia. O texto íntegro das Bases foi
publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 228 do 30/11/2021.
Xunto co POS+2022 regúlase simultaneamente, o POS+ADICIONAL 1/2022 para o financiamento de
gastos sociais extraordinarios, que será xestionado pola Sección de Servizos Sociais desta Deputación. A
cantidade do POS+ADICIONAL 1/2022 asignada a esTe concello para os gastos sociais extraordinarios do
exercicio 2022 é de 102730,26 €.
Visto o anterior e conforme as Bases do dito Plan, esta alcaldía propón ao Pleno a adopción do seguinte:
PRIMEIRO.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único
de concellos) “POS+ Adicional 1/2022” da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais
extraordinarios, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial
asignada aos gastos sociais que se detallan no informe emitido pola Intervención ou a Secretaría-Intervención do
concello, segundo se indica a continuación:
Achega provincial preasignada que figura nas Bases do POS+ADICIONAL/2022: 102730,26 €
Achega provincial SOLICITADA para a súa aplicación ao financiamento dos gastos sociais extraordinarios: 102730,26
€
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GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS

ESTIMACIÓN DO
GASTO A
ESTIMACIÓN DE
FINANCIAR
PREVISIÓN
INGRESOS
POLO
DE GASTOS
PÚBLICOS OU
CONCELLO
2022
PRIVADOS
(Pode ser superior
ao importe
solicitado)
(A)

a) Reforzo - ampliación de persoal técnico e/ou
administrativo adscrito aos servizos sociais do concello, co
fin de apoiar aos equipos actuais e/ou facilitar a tramitación
urxente das prestacións obxecto deste plan e axilizar a
atención social profesional necesaria en situacións de risco
para persoas vulnerables.
O importe non pode ser destinado a cubrir a achega
municipal no Plan de Financiamento dos servizos sociais
municipais FOPPSS, o gasto vai dirixido a nova
contratación.

18.000,00

(B)

(A-B)

18.000,00 €

b) Ampliación e dotación das partidas municipais
destinadas a axudas de emerxencia ás persoas soas ou
familias en risco de exclusión social: maiores, persoas con
diversidade funcional, mulleres en risco de exclusión social
ou vítimas de violencia de xénero, cando eles e as persoas
ao seu cargo, carezan de medios económicos suficientes
para asegurar a cobertura das necesidades básicas: vivenda,
alimentación, electricidade, educación, gastos médicos ou
farmacéuticos, transporte, e aqueles que consideren os
servizos sociais municipais.

50.000,00

50.000,00 €

As axudas en especie para alimentación e educación,
consideraranse gasto corrente, sempre que non superen o
límite por unidade de 500,00 €.
c) Ampliar o servizo de axuda a domicilio en todas as súas
modalidades, e calquera outro de análoga natureza que se
preste no domicilio da persoa, como rehabilitación,
perruquería, podoloxía, comedor sobre rodas, etc.
O importe non pode ser destinado a cubrir a achega
municipal no Plan de Financiamento dos servizos sociais
municipais FOPPSS. Excepcionalmente o importe poderá
destinarse a cubrir a parte da achega municipal ao servizo
de axuda a domicilio na modalidade de dependencia,
incluíndo aquela que corresponde a horas xa concedidas.

150.000,00

75.000,00
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d) Reforzo dos servizos e axudas económicas para respiro
familiar e medidas de conciliación a persoas que carezan de
medios económicos suficientes para asegurar a cobertura
destas necesidades, valoradas polos profesionais dos
servizos sociais comunitarios.

0,00 €

e) Reforzo dos dispositivos e axudas económicas para a
atención a persoas sen fogar, que carezan de medios
económicos suficientes para asegurar a cobertura destas
necesidades, valoradas polos profesionais dos servizos
sociais.
f) Outras medidas sociais de carácter extraordinario que os
servizos sociais das entidades locais consideren
imprescindibles e urxentes para atender ás persoas
especialmente vulnerables, e sexan debidamente
xustificadas.
g) Aluguer de equipamento técnico asistencial para cesión
de uso ás persoas que necesiten este material asistencial
para a súa vida diaria: camas, cadeiras de rodas, grúas, e
calquera outro material ou equipamento valorado polos
profesionais dos servizos sociais comunitarios, cando
carezan de medios económicos suficientes para asegurar a
cobertura destas necesidades.
SUBTOTAL GASTOS CORRENTES
h) Adquisición de equipamento técnico asistencial para
cesión de uso ás persoas que necesiten este material
asistencial para a súa vida diaria: camas, cadeiras de rodas,
grúas, e calquera outro material ou equipamento valorado
polos profesionais dos servizos sociais comunitarios, cando

75.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

218.000,00€

75.000,00 €

143.000,00 €

0,00 €

carezan de medios económicos suficientes para asegurar a
cobertura destas necesidades.
A adquisición deste equipamento inventariable terá a
consideración de gastos de investimento a efectos
orzamentarios.
i) Gastos de investimento para o desenvolvemento dos
programas de servizos sociais e do traballo dos os equipos
técnicos de servizos sociais municipais (equipos
informáticos, ofimática etc).

0,00 €

A adquisición deste equipamento inventariable terá a
consideración de gastos de investimento a efectos
orzamentarios.
SUBTOTAL GASTOS INVESTIMENTO
TOTAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

218.000,00 €

75.000,00 €

143.000,00 €

SEGUNDO.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e
o correspondente expediente.”

D. Xoan Manoel Sande Múñiz, insiste que manteñen o voto favorable da comisión. Destaca o que
supón a aportación da Deputación.
Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira indica que votará a favor.
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O sr alcalde indica que todo o que veña, benvido será.
Sometido o asunto a votación, este resulta aprobado por unanimidade dos dezasete (17) membros
presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna.
Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro
Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna.
Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. Cristina Vieites Calvo.
(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).
7.- MOCIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS
7.A) MOCIÓN DO BNG: MOCIÓN SOBRE A MODIFICACION DA ORDENANZA DE
TERRAZAS

Dase lectura á moción:
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“
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e
aprobación polo Pleno esta moción, propondo a adopción dos seguintes ACORDOS:
Sometido a urxencia do asunto a votación resulta aprobado por unanimidade dos dezasete (17)
membros presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP),
Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D.
Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP)Dna. Begoña Domínguez
Patiño. (PP), Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro.
(PSOE) Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), D. Xoán
Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
O Alcalde sinala que xa hai unha ordenanza, que estase a traballar noutra máis extensa con
modificacións importantes: apoio a hostelería, equilibrando coa seguridade dos veciños, delimitando
zonas nas que se disfrute da terraza, pero con seguridade. Tamén se prevé que permanezan todo o
ano e que serán os técnicos os que elaboren os informes pertinentes para discernir si estamos ante
unha terraza ou unha ampliación do local, o cal sería un agravio comparativo. Afirma que o texto
está moi avanzado.

Sometida a moción a votación obten 13 votos en contra: 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. Cristina Vieites Calvo. (PP)Dna. Adelina Liste Monelos. (PP),
Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), 4 abstencións: Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.
(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D.
José Martínez Ageitos. (PSOE) e dous a favor D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna.
Carolina Castiñeiras Brandón (BNG)
7.B) MOCIÓN DO BNG: MODIFICACION O INVENTARIO DE CAMIÑOS DE XEITO
QUE SE INCLUA ESTE CAMIÑO NO LUGAR DE RIBELA
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Dáse lectura da moción:
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Sometido a urxencia do asunto a votación resulta aprobado por unanimidade dos dezasete (17)
membros presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP),
Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D.
Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. Cristina Vieites
Calvo. (PP)Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro.
(PSOE) Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), D. Xoán
Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
O sr alcalde manifesta que está en trámite, que fai tempo tentouse chegar a un acordo entre familias
e rematou con pleito que gañou o Concello…e agora esta reclamación como camiño público, polo
que habería que facer un expediente de investigación, como moitos outros casos de camiños no
termo municipal.
Sometida a moción a votación obten 13 votos en contra: 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. Cristina Vieites Calvo. (PP) 4 abstencións: Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.

(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE), Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D.
José Martínez Ageitos. (PSOE) e dous a favor D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna.
Carolina Castiñeiras Brandón (BNG)
7.C) MOCIÓN DO BNG: DECLARACION DO 23 DE FEBREIRO COMO DIA DIA DE ROSALIA
NO NOSO CONCELLO.

Sometido a urxencia do asunto a votación resulta aprobado por unanimidade dos dezasete (17)
membros presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP),
Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D.
Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP) Dna. Begoña Domínguez
Patiño. (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).
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Dáse lectura á moción:
Exposición de motivos:
Rosalía de Castro é a escritora máis representativa da lingua e da literatura galegas.A publicación
do seu libro Cantares Gallegos, o primeiro escrito integramente no noso idioma, desde a vontade
firme e inequívoca do seu significado, sinala o inicio da restauración do uso escrito do noso idioma
e o final de séculos de silencio e esquecemento.
A súa obra é un retrato do pobo galego e goza dunha total actualidade. Desde o séculoXIX Rosalía
de Castro foi homenaxeada polas galegas e os galegos como poeta nacional, pois reclamou a
redención da patria galega e asumiu a voz do seu pobo, voz que guiou permanentemente a súa obra
e o seu pensamento. Esta galeguidade intrínseca dos seus textos, esta comunicación e entendemento
permanente co seu pobo, ao se dirixir a el no seu idioma propio, foi o que a fixo tamén poeta de
todos os pobos, chegando a formar parte da nómina de escritoras máis destacadas da literatura
universal de todos os tempos.
Por todos estes motivos, a difusión do coñecemento da súa obra é necesaria para as galegas e os
galegos, en especial para as xeracións máis novas que colectivamente contribuímos a coeducar,
sendo a súa palabra feita poesía ou prosa reflexiva un dos procedementos máis eficaces para
fomentar o amor á nosa lingua e comprender a nosa identidade cultural.
Por todo o exposto solicitamos do Pleno da Corporación a adopción dos seguintes
ACORDOS:
 Declarar o 23 de febreiro, Día de Rosalía, no noso concello, ou cambiar para o 23 en caso de
ter institucionalizado o 24.
 Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa escritora que
impliquen ao conxunto dos veciños e veciñas do noso concello o 23 de febreiro.
 Realizar unha lectura pública da obra rosaliana nun lugar destacado do concello na que o
alumnado dos centros escolares e persoas destacadas pola súa actividade cultural teñan o
papel protagonista.



Agasallar libros de autoras/es en lingua galega, comprados en librarías situadas no concello,
ao alumnado daqueles centros de ensino que fagan actividades de celebración deste Día.

Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG) manifesta que xa trouxeron a moción outros anos e que
teñen a esperanza de que algún día se recolla. Aclara que o día non está claro e que podería ser os
dous ou todo o mes. Aproveita para lembrar o orgullo identitario que se ten estos días.
O sr alcalde responde que, en canto as Tanxugueiras, xa as contratou o Concello para festa das
cereixas. En canto ao fondo do asunto: apoio total e absoluto e que se vai a facer un programa o 24
de febreiro. Tamén da conta que neste Concello se puxeron nomes de rúas importantes a figuras da
literatura como Lino López Canedo, Manuel María ou a propia Rosalía de Castro. Finalmente
destaca a labor da biblioteca da Laracha no apoio á lectura. Non obstante amosa a súa preocupación
pola pouca participación nas xornadas de lectura , non so na Laracha senón noutros Concellos.
Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG)sinala que sempre é importante poñer en valor aos
escritores e que temos a sorte de ter un referente que, ademais, é muller.
Sometido o asunto a votación resulta a aprobada a moción enmendada polo grupo municipal do PP
por unanimidade dos dezasete (17) membros presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D.
José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP),
D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé
Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP)
Dna. Begoña Domínguez Patiño. (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).
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7.D) MOCIÓN DO PSOE RECOÑECEMENTO DA “VIA CELTICA” COMO CAMIÑO DE
PERIGRINACION A SANTIAGO.
Sometido a urxencia do asunto a votación resulta aprobado por unanimidade dos dezasete (17)
membros presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP),
Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D.
Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. Cristina Vieites
Calvo. (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).
Dáse lectura da moción:
Ao abeiro do disposto nos artigos 91.4 e 97 previsto no Real Decreto 2568/1986, do 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico
das entidades locais, desexa someter á consideración do Pleno a seguinte MOCIÓN para o
recoñecemento e apoio á “Vía Céltica” como camiño de peregrinación a Santiago de Compostela.
Exposición de motivos
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O 27 de novembro de 2021 o Coengo Delegado de Peregrinacións da Catedral de Santiago acordaba
en nome do Cabildo Compostelano o recoñecemento oficial da Igrexa para o histórico camiño de
peregrinación a Santiago desde os portos da Costa da Morte e de Bergantiños pasando por
Portomouro: a denominada “Vía Céltica”, que recibe o seu nome do antigo condado ou “comisso de
Célticos”, polo que transcorre. A Vía Céltica ten un tramo común entre Santa María de Paramos
(Val do Dubra) e Santiago de Compostela (de 20 quilómetros), superando o río Tambre a través da
ponte de Porto Mouro, e dous grandes ramais que vertebran todo un territorio: o camiño marítimo
desde os portos de Bergantiños, que chega a Paramos desde Laxe, Ponteceso, Corme, Barizo,
Malpica ou Caión; e o camiño marítimo desde a ría de Camariñas e Muxía, que chega a Paramos
desde os portos de Camariñas, Ponte do Porto, Santiago de Cereixo e Muxía, cunha variante que
sigue os pasos da Translatio por Fisterra, Corcubión e Cee.
Para obter a Compostela, os/as peregrinos/as deben realizar unha ruta de cada un dos dous ramais
principais da Vía Céltica. Isto é: percorrer o camiño a Santiago partindo desde algún dos portos de
Bergantiños (Caión, Malpica, Laxe, Ponteceso, Corme ou Barizo) e realizar o camiño desde algún
dos portos da Costa da Morte (Camariñas, Ponte do Porto, Santiago de Cereixo, Muxía, Fisterra,
Cee ou Corcubión). Alternativamente, poderán percorrer a Vía Céltica por apenas un dos ramais
para obter a Compostela aqueles peregrinos que cheguen a calquera deste portos por vía marítima e
teñan navegado a vela un mínimo de 100 millas náuticas ou aqueles que acrediten ter realizado a
distancia restante para completar os 100 km en itinerarios xacobeos recoñecidos nos seus países de
orixe antes do inicio do camiño desde estes portos.
A oficialidade deste itinerario xacobeo permite que os peregrinos que o percorran poidan recibir a
prezada “Compostela”, que expide a Catedral. Non obstante, tamén implica unha enorme
responsabilidade para os concellos polos que transcorre o camiño, como o noso, que non só deben
facilitar a experiencia dos peregrinos que queiran descubrir esta vía (mediante unha adecuada
sinalización das rutas, a indicación dos lugares de pousada e outros servizos ou a conservación e
divulgación dos elementos patrimoniais e históricos presentes ao longo do seu percorrido), máis
tamén dinamizar o tecido local para que non deixe pasar esta oportunidade de dinamización
económica e cultural.
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Polo anterior, o PSdeG-PSOE da Laracha presenta para a súa aprobación polo Pleno, os seguintes
ACORDOS:
1. Recoñecer a “Vía Céltica” como camiño de peregrinación a Santiago dentro do termo municipal e
adoptar o compromiso do Concello de velar pola súa protección, conservación, estudo, divulgación e
dignificación.
2. Manifestar o compromiso do Concello a utilizar todos os medios materiais e humanos dos que
dispón para a consecución dos obxectivos expresados no punto anterior, así como á procura activa
do financiamento adicional que sexa necesario para o seu mellor desenvolvemento.
3. Expresar o agradecemento a todas as persoas e entidades que fixeron posible a recuperación desta
vía de peregrinación, ofrecendo así mesmo o seu apoio a todos os colectivos locais que desexen
implicarse na posta en valor e aproveitamento do camiño ao seu paso polo noso Concello.

O sr alcalde amosa un libro sobre o asunto de referencia e sinala que o concello participou en todas
as reunións para a súa elaboración. Destaca que hai un recoñecemento polo Obispado, pero que hai
que seguir traballando xunto a outros concellos implicados. Afirma que se pode promover unha
reunión en Caión con todos os concellos implicados…que é boa nova que se recolla toa a
información en documentos como este libro e que fará toda a difusión posible non so sobre o porto
de Caión senón Lendo e a visita de Alfonso IX, Mosterio de Soandres, etc. Matiza que daquela non
era portos senón zona de praias na que se descargaban as mercadorías para non pagar as taxas do
porto da Coruña e na viaxe ían peregrinos neses barcos, cruzando o litoral ata Buño.
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras (PSOE) manifesta que todo este tipo de iniciativas
ofrecen alternativas turísticas a comarca e poden reactivar o turismo tras a época do covid.
Sometido a urxencia do asunto a votación votan en contra once (11) membros 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. Cristina Vieites Calvo. (PP)
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), e SEIS (6) a favor: 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).
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7.E] RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA, SE PROCEDE,
DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DA LARACHA PARA O ANO 2022
Sometido a urxencia do asunto a votación resulta aprobado por unanimidade dos dezasete (17)
membros presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP),
Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D.
Ramiro Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP),
Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP)Dna. Begoña Domínguez
Patiño. (PP), Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeira(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro.
(PSOE) Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE), D. Xoán
Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
O sr alcalde da conta da alegación presentada polo sindicato e proposta seguinte:
MOCIÓN
De acordo ao establecido nos artigos 97.3 e 82.3, en relación ao art. 138 do Real Decreto
2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais , Propoño ó Pleno da Corporación :
-EXPOSICIÓN:
A urxencia da inclusión do asunto na Orde do Día, xustifícase na necesidade de resolver as
alegacións presentadas á maior brevidade posible para poder aprobar o orzamento, que entre en
vigor e comezar coa execución dos gastos previstos no mesmo, fundamentais para dar cobertura ás

necesidades da veciñanza. Trátase de aproveitar a celebración do pleno ordinario mañá día 4 de
febreiro, evitando así a convocatoria dun pleno extraordinario para o tratamento deste asunto, e
sendo inviable agardar ao seguinte pleno ordinario que non terá lugar ata o último venres do mes de
marzo.
-ANTECEDENTES
Na sesión plenaria ordinaria de 7 de xaneiro de 2022 apróbase inicialmente o orzamento para 2022,
que se publica no Boletín Oficial da Provincia de 12 de xaneiro de 2022, rematando o período de
exposición pública do expediente o 2 de febreiro de 2022, tras 15 días de exposición pública.
O 1 de febreiro de 2022 preséntase unha alegación por parte de Dª. Lourdes Pedrazuela Bea, en
representación da Unión Sindical Obrera (USO), na se indica o seguinte: “(…) por todo lo anterior,

formulo las presentes RECLAMACIONES a la aprobación inicial del Presupuesto Municipal para
el ejercicio 2022, por cuanto es necesario reducir la temporalidad existente en la plantilla
municipal, cubrir definitivamente las plazas vacantes, estabilizar a los empleados públicos
temporales, aumentar los efectivos en el Cuerpo de la Policía Local y funcionarizar algunas de las
plazas de personal laboral”
Consta informe emitido polo interventor do Concello no día de hoxe sobre a alegación presentada
do que se extraen as seguintes conclusións:
- A alegación foi presentada dentro do prazo previsto.
- O sindicato que presenta a reclamación ostenta lexitimación activa para presentala.
- Non existe ningunha das causas taxadas de alegación fronte ao orzamento previstas no artigo
170.2 do TRLFL.
- Procede, polo tanto, inadmitir a alegación presentada pola Unión Sindical Obrera (USO)
Á vista do anterior, esta alcaldía propón a adopción dos seguintes acordos:
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PRIMEIRO.- Inadmitir a alegación presentada por Dª. Lourdes Pedrazuela Bea, en representación
da Unión Sindical Obrera (USO) o 1 de febreiro de 2022, por non concorrer ningunha das causas
taxadas no artigo 170 2 do TRLRFL.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente os estados de gastos e ingresos do Orzamento Xeral do
Concello para o exercicio económico 2022, acompañados da memoria de alcaldía e do informe
económico financeiro, co seguinte resumo por Capítulos:
ESTADO DE GASTOS
CAP CAPÍTULO
1
2
3
4

DENOMINACIÓN
A) OPERACIÓNS CORRENTES
Gastos de persoal
Gastos en bens correntes e servizos
Gastos financeiros
Transferencias correntes
B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

IMPORTE
1.992.578,50
4.930.947,61
3.000,00
447.700,00

6
7
8
9

Investimentos reais
Transferencias de capital
Activos financeiros
Pasivos financeiros
TOTAL GASTOS

834.300,00
409.473,89
----------------------8.618.000,00

ESTADO DE INGRESOS

CAP CAPÍTULO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓN

IMPORTE

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

2.457.000,00
85.000,00
1.491.710,50
4.160.405,26
100,00

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

----------423.784,24
----------------------8.618.000,00

TERCEIRO.- Aprobar definitivamente as Bases de Execución do orzamento, que conteñen no seu
apartado 21º a modificación do acordo plenario de 21 de xuño de 2019 en relación coas retribucións
das dedicacións exclusivas, o Anexo de Persoal, o Anexo de Investimentos e o Estado da Débeda.
CUARTO.- Aprobar inicialmente o Cadro de Persoal comprensivo de todos os postos de traballo
reservados a funcionarios e persoal laboral.
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QUINTO.- Remitir copia á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma a través das
plataformas telemáticas previstas a tal fin.
SEXTO.- Publicar no Boletín Oficial da Provincia edito co Orzamento xeral resumido por
capítulos, de acordo co previsto no artigo 169.3 do TRLFL.
SÉTIMO.- Notificar o presente acordo ao interesado que presentou a alegación.
A Laracha, 3 de febreiro de 2022
Documento asinado dixitalmente polo Alcalde-Presidente do Concello da Laracha, José Manuel López
Varela”

D. Xoan Manoel Sande Múñiz, sinala que xa a presentaron na Deputación e en todos os concellos ,
mesmo na Laracha o ano pasado...
Dna. Palomi Rodríguez Castiñeira indica que retrasará a tramitación dos orzamentos.

O sr alcalde indica que porque coincide que hai pleno, senón habería que convocar outro
extraordinario…
Sometido o asunto a votación resulta aprobado por unanimidade dos dezasete (17) membros
presentes, D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna.
Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro
Bello Recouso (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (PP), Dna. Cristina Vieites Calvo. (PP) D. Xosé
Alberto Blanco Veiga. (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), Dna. Begoña Domínguez Patiño.
(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).

8 PREGUNTAS:
8. A BNG: PARALIZACION OBRAS NA ESTRADA DE BOS AIRES AO PEREIRO
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Dáse lectura ao Rogo:

O sr alcalde indica que a información non está actualizada…que hoxe había dous operarios da
empresa ( López Cao) e de Viaqua facendo canalizacións. Afirma que houbo que facer un replanteo
que o suministro eléctrico é aéreo, que o soterramento serían “ palabras maiores”, pero que a
preinstalación de alumeado público sí esta contemplada.
REMATE DA SESIÓN.Non sendo outro o obxeto da sesión e non habendo máis asuntos a tratar, sendo as 14:12 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,

