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 de plenos da casa consistorial Concello da Laracha, sendo as 13:33 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)
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. Previamente ao inicio de esta
gárdanse tres minutos de silencio : polas víctimas do COVID, da violencia de xénero e
polo rexeitamento á invasión de Ucrania.
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.-

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.
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. (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:
-

Ordinaria do 4 de febreiro de 2022 coas corrección seguintes: paxina 19
corrixir o paleido castiñeiras e votación.
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:
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Resolucións da Alcaldía dende o número 70/2021 ata a número 299/2022
(ámbalas dúas inclusive) ditadas dende o 3/2/2022 ata o 23/03/2022.

3.- DACION DE CONTA DA LIQUIDACION ORZAMENTARIA 2021
Dase conta da Resolucion de alcaldía de aprobación da Liquidacion do Orzamento do
2021, nº221/2022 de 9 de marzo de 2022, dando lectura o sr. Alcalde do seguinte:
Examinado o expediente de liquidación do Orzamento do exercicio económico de
2021, visto o Informe de Intervención de data de hoxe acerca de dito expediente, vistos
os artigos 191 a 193 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en relación cos artigos 89 a 105 do
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desenvolve a devandita Lei en materia
orzamentaria, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar a liquidación do Orzamento municipal correspondente ó
exercicio económico de 2021, co seguinte resultado orzamentario:
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1.-Dereitos
recoñecidos
netos
(1.a
+
1.b
+
1.c)..................................................9.966.619,30 €
1.a.- Operacións non financeiras (1.a.1 + 1.a.2)………………….
…......9.966.619,30 €
1.a.1.- Operacións correntes (Cap. 1 a 5)………...……….
…......9.331.234,76 €
1.a.2.- Operacións de capital (Cap. 6 e 7).......................…..
……...635.384,54 €
1.b.- Activos financeiros ……………………………………………….
…...........0,00 €
1.c.Pasivos
financeiros
………………………………………………...............0,00 €
2.-Obrigas
recoñecidas
netas
(2.a
+
2.b
+
2.c)..................................................9.819.827,56 €
2.a.- Operacións non financeiras (2.a.1 + 2.a.2)…………… ….
…….....9.819.827,56 €
2.a.1.- Operacións correntes (Cap. 1 a 5)………………...
……...7.985.808,72 €
2.a.2.Operacións
de
capital
(Cap.
6
e
7)
……….........................1.834.018,84 €
2.b.Activos
financeiros
…………………………………………………............0,00 €
2.c.Pasivos
financeiros
………………………………………………………...0,00 €
3.-Resultado
orzamentario(12)............................................................................146.791,74 €
4.- Axustes:
4.a.- Obrigas recoñecidas financiadas con remanente para gastos
xerais.1.699.333,70 €
4.b.Desviacións
de
financiamento
negativas
do
exercicio .....................705.780,95 €
4.c.Desviacións
de
financiamento
positivas
do
exercicio
…………......685.383,82 €
8.- RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO (3 + 4.a + 4.b 4.c)....1.719.730,83 €
SEGUNDO.- Aprobar o seguinte estado de Remanente de Tesourería:
Debedores
pendentes
de
cobro
en
fin
exercicio:.............................................268.622,17 €
De orzamento de ingresos, orzamento corrente: 39.413,11 €
De orzamento de ingresos, orzamentos pechados: 18.611,92 €
Doutras operacións non orzamentarias: 210.597,14 €
Menos = Ingresos pendentes de aplicación definitiva: 18.323,36 €
Acredores
pendentes
de
pago
en
fin
exercicio: ............................................223.430,40 €
De orzamento de gastos, orzamento corrente: 2.265,15 €
De orzamento de gastos, orzamentos pechados: 200,00 €

de

de

De outras operacións non orzamentarias: 221.165,25 €
Menos = Pagos pendentes de aplicación definitiva: 3.016,70 €
Fondos líquidos na tesourería a fin de exercicio: ……………………………
1.907.948,07 €
REMANENTE
DE
TESOURERÍA
TOTAL................................................ ...1.937.833,18 €
Saldos de dubidoso cobro
……………………………………..
………………....7.779,45 €
Exceso
de
financiamento
afectado…………………………………….
……….....45.012,30 €
REMANENTE
DE
TESOURERÍA
PARA
GASTOS
XERÁIS…………….1.885.041,43 €
TERCEIRO.- Dar conta ó Pleno da presente Resolución na primeira sesión que se
celebre.
CUARTO.- Remitir copia da Liquidación do Orzamento de 2021 á Administración do
Estado e da Comunidade Autónoma.
4.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION E
UTILIZACION DE ESPAZOS NO VIVEIRO INDUSTRIAL DE EMPRESAS
Dáse lectura do dictaminado pola Comision de facenda do 22 de marzo de 2022:
“ANTECEDENTES.
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De conformidade coa Providencia de Alcaldía de data 07/02/2022 pola Tesouraría municipal
redactouse a ordenanza sinalada e emitiuse informe o 11/02/2022. Posteriormente realizouse a
consulta previa (Exposición: 17/02/22 13:00:05 a 04/03/22 23:59:59) respecto da cal a
funcionaria encargada do rexistro informa que non se teñen presentado suxerencias e/ou
alegacións. En data 15/03/2022 foi emitido informe proposta de secretaría a visto cal e de
acordó aos artigos 15 ao 21 e 24 e 25 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e os artigos 22.2.e),
47.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, propoño a adopción
do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO. Aprobar provisionalmente a Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola
prestación de servizos e utilización de espazos no Viveiro industrial de empresas do
Parque empresarial da Laracha, nos termos do proxecto que se anexa ao expediente.
SEGUNDO. Expor ao público o anterior Acordo mediante anuncio que se inserirá no taboleiro
de anuncios municipal durante o prazo de trinta días hábiles, a contar desde o seguinte ao de
publicación do devandito anuncio no Boletín Oficial da Provincia, dentro do cal os interesados
poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen oportunas.
Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello
TERCEIRO. Considerar, no caso de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no
prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, con base no artigo 17.3 do Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo e remitir á Administración do Estado e ao Departamento correspondente

da Comunidade Autónoma, no prazo de quince días desde a aprobación, copia do Acordo
definitivo de aprobación e copia íntegra do texto da Ordenanza, así como copia íntegra
autenticada da mesma.”

D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) manifesta que se vana abster que non viu o
estudo ecnómico e pregunta se o trimestre cobrase completo
Aclárselle que se prorratea polo sr interventor.
O sr alcalde sinala que no se trata de cobrar por adiantado er que hai un estudo
económico onde se detalla .
Sometido o asunto a votación, este resulta aprobado por maioría de once (11) votos a
favor dos dezasete 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),e seis (6) abstencions 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
INICIAL
EXPEDIENTE
DE
CRÉDITO
EXTRAORDINARIO-SUPLMENTO DE CRÉDITO E MODIFICACIÓN DAS
BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO 01-2022
Dáse lectura do dictaminado pola Comision de facenda do 22 de marzo de 2022:
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos (crédito
extraordinario-suplemento de crédito 01-2022), considerando que se trata de necesidades
urxentes e inaprazables, e tendo en conta a Liquidación do Orzamento do Concello do ano
2021 da que resulta un Remanente de Tesourería para Gastos Xerais positivo co que se
financia a modificación, acrecentando en 546.030,42 euros e dotando de crédito por
95.000,00 euros nas aplicacións orzamentarias que se detallan:
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SUPLEMENTO DE CRÉDITO
APLICA
CIÓN
1532.61900

INCREME
NTO PROPOSTO

DESCRICIÓN

349.133,24 € Pavimentación vías públicas, investimentos reposición

1532.21000

51.168,50 €

Pavimentación vías públicas, reparación, mantemento e conserv.

171.61900

27.728,68 €

Parques infantís, investimentos reposición

1532.62500

48.000,00 €

Vías públicas, mobiliario urbano

453.61900

40.000,00 €

Estradas, investimentos de reposición

920.63200

30.000,00 €

Administración xeral, investimentos de reposición

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO
..........................................................................................
546.030,42 €

CRÉDITO EXTRAORDINARIO
APLICA
CIÓN

INCREME
NTO PROPOSTO

DESCRICIÓN

338.48900

83.000,00 € Festas populares e festexos, transferencias
institucións sen ánimo de lucro

432.62500

12.000,00 € Turismo, mobiliario urbano

a familias e

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO
.........................................................................................
95.000,00 €
FONTES DE FINANCIAMENTO:
REMANENTE LÍQUIDO DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS: 641.030,42
€

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente a modificación das Bases de Execución do Orzamento
Xeral do Concello para 2022, concretamente a Base 20ª Réxime de subvencións, no
apartado Modalidades de subvencións, para incluír o detalle das cantidades e
beneficiarios, e que quedará redactado como segue:
“Modalidades de subvencións
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1.- Subvencións directas:
Son aquelas que para ser outorgadas non precisan de ningún procedemento de licitación.
Para a súa concesión será requisito previo que aparezan no Orzamento do Concello de
forma nominativa e cunha consignación concreta. Agora ben, o feito de que figuren nos
orzamentos municipais desta forma non significa que o beneficiario teña dereito á súa
percepción, senón unicamente o importe máximo de subvención que pode outorgarlle o
Concello. En todo caso, será necesaria a adopción de acordo ou resolución polo órgano
competente que estableza a contía e as condicións en que se concrete a subvención.
Ademais, os beneficiarios de subvencións nominativas quedan sometidos á obriga de
xustificación dos fondos percibidos, así como ao sometemento ás actuacións de
comprobación e control financeiro que correspondan ao Concello.
Así mesmo, terán a consideración de subvencións directas aquelas nas que unha norma de
rango legal impoña ao Concello o seu outorgamento ou a súa contía. Neste caso
seguirase o procedemento de concesión que lles resulte de aplicación de acordo coa súa
propia normativa.
Para o exercicio 2022, as subvencións nominativas que se consignan no Estado de
Gastos do Orzamento son as seguintes:
ENTIDADE

FINALIDADE
Gastos de funcionamento como
material, equipamento, vestimenta,
mantemento da base, mantemento
dos equipos e outros xerados

IMPORTE APLICACIÓN
135.489.01

Agrupación
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voluntarios
Protección civil

de durante as
de agrupación

actuacións

da 10.000,00

Confraría
de Mantemento do Arquivo da Pesca
5.000,00
Pescadores de Caión de Caión

432.489.00

Asociación Comisión Gastos derivados da organización
de Festas da Laracha e realización de festexos populares 50.000,00

338.489.00

Comisión de Festas de Gastos derivados da organización
e realización de festexos populares 5.000,00
Paiosaco

338.489.00

Asociación Cultural e Gastos derivados da organización
Deportiva Peña Royal e realización de festexos populares 5.000,00
de Caión

338.489.00

Asociación cultural e Gastos derivados da organización
comisión de festas de e realización de festexos populares 3.000,00
Soandres

338.489.00

Asociación cultural e Gastos derivados da organización
deportiva San Román e realización de festexos populares 4.000,00
de Cabovilaño

338.489.00

Asociación cultural Gastos derivados da organización
e realización de festexos populares 3.000,00
AdroVilaño

338.489.00

Comisión de festas de Gastos derivados da organización
e realización de festexos populares 2.000,00
Golmar

338.489.00

Comisión de festas de Gastos derivados da organización
e realización de festexos populares 3.000,00
Montemaior

338.489.00

Asociación comisión Gastos derivados da organización
de festas Santa María e realización de festexos populares 1.500,00
de Lemaio
Xunta
parroquial Gastos derivados da organización
Milagres
S.M. e realización de festexos populares 1.500,00
Erboedo

338.489.00

338.489.00

Comisión de festas de Gastos derivados da organización
e realización de festexos populares 1.500,00
Soutullo

338.489.00

Asociación de veciños Gastos derivados da organización
e realización de festexos populares 2.000,00
Santa Rita de Coiro

338.489.00

Comisión de festas de Gastos derivados da organización
e realización de festexos populares 1.500,00
Lendo

338.489.00

Excepcionalmente, poderanse outorgar subvencións directas (non suxeitas ós
principios de publicidade e concorrencia), cando se acrediten razóns de interese público,
social, económico ou humanitario que dificulten a súa convocatoria. O procedemento
será o establecido no artigo anterior para as subvencións nominativas. Únicamente
poderanse destinar a tales efectos ata un máximo dun 5% dos créditos consignados nas
partidas orzamentarias correspondentes a subvencións. O importe de subvención
directa anual para un mesmo beneficiario non poderá exceder de 1.000 euros.
Serán tramitadas como subvención directa os gastos de emerxencia social, cunha
consignación global na aplicación 231.48002 de 50.000,00 euros. Serán concedidas
previa proposta da Concellería de Servizos Sociais, con informe previo da
traballadora social xustificativo da necesidade, e sometido a fiscalización de existencia
de crédito por parte da intervención.
Tamén serán tramitadas como subvención directa as achegas anuais, realizadas polo
Concello de A Laracha como membro das seguintes asociacións, segundo cotas
aprobadas polos respectivos órganos de goberno:
• Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP). Aplicación 920.48914
• Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP). Aplicación 920.48914
• Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Aplicación 231.48900
• Grupo de Acción Local do sector pesqueiro. Aplicación 415.48914
• Costa da Morte Asociación de Turismo. Aplicación 432.48914
• Asociación Costa da Morte Grupo de Desenvolvemento Rural. Aplicación
920.48914
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Nestes casos, o soporte xustificativo do gasto será, o recibo emitido pola asociación, ou
ben a acta da sesión do órgano de goberno respectivo onde se determine a cota
correspondente.
Tramitaranse igualmente como subvención directa as achegas monetarias aos
seguintes entes públicos para financiar as actividades dos mesmos, no ámbito das
propio das competencias dos concellos:
• Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (Centro de día, Escola
infantil e Xantar na casa). Aplicación 231.45390
• Xunta de Galiza (Transporte metropolitano). Aplicación 4411.45000
Consígnase tamén, na aplicación 912.48914, o crédito necesario para a subvención aos
grupos políticos. Esta asignación ten un compoñente fixo de 500 euros anuais para cada
grupo político, e un compoñente variable que ascende a 50 euros por concelleiro e
mes.
Os grupos políticos deberán levar unha contabilidade específica da dotación, que
porán a disposición do Pleno cando este o solicite.

As asignacións poderán aprobarse trimestralmente, por trimestres vencidos, previa
xustificación dos gastos realizados, ou a final de ano polo importe completo.
Por último, establécense as seguintes consignacións globais para o outorgamento de
premios:
• Premio Panxoliñas Nadal: 2.400,00 euros, aplicación 334.48902
• Premios Entroido: 4.000,00 euros, aplicación 334.48903
• Premio Escaparates Nadal: 750,00 euros, aplicación 334.48905
2.- Para o resto das subvencións que se soliciten, o procedemento de concesión das
mesmas tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, entendida como o
procedemento mediante o cal a concesión das subvencións se realiza mediante
comparación das solicitudes presentadas, a fin de establecer unha prelación entre as
mesmas de acordo cos criterios de valoración previamente fixados nas bases
reguladoras e na convocatoria, e adxudicar, co límite fixado na convocatoria dentro
do crédito dispoñible, aquelas que obtiveran maior valoración en aplicación dos
citados criterios.”
TERCEIRO.- 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.
CUARTO.- 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.
QUINTO.- 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.
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SEXTO.- 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) sinala que se van abster pola desproporción nas
subvencións nominativas ás comisións de festas.
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE) entende que levamos dous anos de
pandemia e que son correctas
O sr alcalde aclara que se trata de festas representativas no municipio, que deben ser
acrodes coas de outros municipios de poboación similar ocas que coincide en datas
como Melide ou Sada…e que se es tá a qeudar por detrás de outros Concellos. Engad
euqe hai problemas na financiación das comisións de festas polo que é preciso maior
implicación do Concello.
D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG)insiste en que hai que facer un cambio no
modelo, plantexalas de outro xeito convocar ao sector hosteleiro e facelas con tempo
como fai Carballo.
O sr alcalde sinala que non hai unha base asociativa que se queira implicar.Finalmente
da conta da seguinte:

ENMENDA
“Na Comisión Informativa de Asuntos Económicos, Facenda e Especial de Contas celebrada o
22 de marzo foi sometido a ditame o expediente de crédito extraordinario-suplemento de
crédito 01-2022 para a súa elevación ao Pleno ordinario do vindeiro 25 de marzo para a súa
aprobación inicial. Propoñíase incorporar aos orzamentos municipais a cantidade de
641.030,42 euros, a financiar con parte do remanente líquido de tesourería dispoñible, para
facer fronte a proxectos de investimento en infraestruturas públicas e subvencións para a
organización de festexos populares.

Ademais das actuacións previstas que se detallan na memoria de alcaldía do expediente,
detectouse a necesidade de afrontar, con carácter urxente e inaprazable, dous investimentos
mais que foran excluídos do Plan complementario ás Obras e Servizos da Deputación para
2020 con motivo do reasignamento de recursos ás necesidades provocadas pola pandemia do
COVID-19. Estas obras son as seguintes:




Actuacións nas parroquias de Torás, Cabovilaño e Coiro: 150.217,22 euros (Rúa Río
Anllóns e Rúa Montemaior; Rúa Eusebio Bértoa; Camiños en Oldán e accesos (P-1032, 1031 e
1034); Camiño de Requesende á Ferrulleira (SX 78); Camiño a Ferraría, A Riba e Compañeiro
(SX 74))
Actuacións nas parroquias de Cabovilaño, Coiro e Vilaño: 199.595,96 euros (Camiño o
Castro a Lagarteira (SX 19.1); Núcleo de Casanova (1016.2 e 1016.3); Camiños Ferrulleira a
DP-1913, Fontefría e Fornos (SX 75, 3042 e 3043); Camiño Ramallal A Piña (SX 97); Camiño
Vista Alegre a Samiro (SX 92 e P13020))

Do informe do interventor do Concello que obra no expediente dedúcese que o Remanente
Líquido de Tesourería para Gastos Xerais dispoñible, aínda despois de descontar o resto de
actuacións propostas no expediente, 935.298,24 euros, polo que o concello conta con recursos
suficientes para o financiamento das actuacións citadas.
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Polo exposto, proponse a aprobación da seguinte EMENDA:
Os 40.000,00 euros recollidos no expediente que foi ditaminado na aplicación orzamentaria
453.61900 como suplemento de crédito, previstos para investimentos de reposición en vías,
deben ser incrementados en 349.813,96 euros para financiar as dúas obras citadas.
Deste modo, o punto primeiro da proposta de acordo ditaminada pola comisión quedaría como
segue:
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos (crédito
extraordinario-suplemento de crédito 01-2022), considerando que se trata de necesidades
urxentes e inaprazables, e tendo en conta a Liquidación do Orzamento do Concello do ano
2021 da que resulta un Remanente de Tesourería para Gastos Xerais positivo co que se financia
a modificación, acrecentando en 546.030,42 euros e dotando de crédito por 95.000,00 euros nas
aplicacións orzamentarias que se detallan:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO
APLICACIÓ
N

INCREMENTO
PROPOSTO

1532.61900

349.133,24 €

DESCRICIÓN
Pavimentación vías
públicas, investimentos
reposición

1532.21000

51.168,50 €

Pavimentación vías
públicas, reparación,
mantemento e conserv.

171.61900

27.728,68 €

Parques infantís,
investimentos reposición

1532.62500

48.000,00 €

Vías públicas, mobiliario
urbano

453.61900

389.813,18 €

920.63200

30.000,00 €

Estradas, investimentos de
reposición
Administración xeral,
investimentos de
reposición

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO…….……….895.843,60 €
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
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APLICACIÓ
N

INCREMENTO
PROPOSTO

DESCRICIÓN

338.48900

83.000,00 €

Festas populares e
festexos, transferencias a
familias e institucións sen
ánimo de lucro

432.62500

12.000,00 €

Turismo, mobiliario
urbano

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO…….…….95.000,00 €
FONTES DE FINANCIAMENTO:
REMANENTE LÍQUIDO DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS: 990.843,60 €”

Sometido o asunto a votación, este resulta aprobado o ditame enmendado por quince
(15) votos a favor , D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez
Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús
Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. 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. Alba
Dolores Toba Ferreiro. (PSOE) Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José
Martínez Ageitos. (PSOE) e dúas abstencións D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e
Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
6.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DO ANEXO
DE INVESTIMENTOS DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO PARA
2022
Dáse lectura do dictaminado pola Comision de facenda do 22 de marzo de 2022:
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PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación do Anexo de
Investimentos do Orzamento Xeral do Concello para 2022, que quedará redactado
como segue:
En cumprimento do artigo 168.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 , polo que se
aproaba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, relaciónanse os
investimentos a realizar no exercicio 2022:
1.- MELLORA DOS CAMIÑOS EN O CANLE, SAMIRANS, E CRUCEIRO NOVO
NA PARROQUIA DE LENDO: 69.367,86 €, Aplicación 453.619.00
2.- MELLORA DOS CAMIÑOS EN A PORTELA, AVDA CAIÓN ATA O CAMPO,
O FORMIGUEIRO E A BOTICA ATA O PINO (TORAS E VILAÑO):
94.982,47 €, Aplicación 453.619.00
3.- MELLORA DOS CAMIÑOS O RAÑO E A BAIUCA ATA A PENA
(MONTEMAIOR): 55.254,03 €; Aplicación 453.619.00
4.- MELLORA DOS CAMIÑOS A BARREIRA, A BRAÑA E O CANCELO
(TORÁS E CABOVILAÑO) : 34.331,11 €; Aplicación 453.619.00
5.- MELLORA CAMIÑOS O COTO E AS MENEIROAS (COIRO): 30.986,45 €;
Aplicación 453.619.00
6.- PAVIMENTACION DO CAMIÑO DE A RABADEIRA ATA A IGREXA DE
SAN MARTIÑO (LESTON): 31.005,37 €; Aplicación 453.619.00
7.- MELLORA DOS CAMIÑOS EN PAREDES , BORREIROS E CURROS
(ERBOEDO E SOANDRES): 35.469,56 €; Aplicación 453.619.00
8.- MELLORA DOS CAMIÑOS IGREXARIO DE GOLMAR E OS MEANS
(GOLMAR E VILAÑO): 33.465,13 €; Aplicación 453.619.00
9.- MELLORA DE CAMIÑOS EN O VILAR, BIDUEIROS E ABELEIRAS
(SOUTULLO): 38.520,45 €; Aplicación 453.619.00
SEGUNDO.- Someter a información pública polo prazo de 15 días hábiles o
expediente mediante a publicación de anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no
taboleiro de anuncios da Corporación.
TERCEIRO.- Aprobar con carácter definitivo, sen necesidade de novo acordo
plenario, o referido expediente se contra o mesmo non se presentasen reclamacións
durante o período de exposición pública.

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. 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.- ORDENANZA REGULADORA
CONCILIANDO NA LARACHA

DO

PROGRAMA

HARMONIZA:

Dáse lectura do ditaminado pola Comisión de asuntos xerais do pleno do 22 de marzo de 2022:
ANTECEDENTES.
Elaborada a ordenanza foi sometida a consulta previa de conformidade co previsto no artigo
133.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, co obxectivo de mellorar a participación dos cidadáns no
procedemento de elaboración de normas (respecto da cal a funcionaria encargada do rexistro
informa que non se teñen presentado suxerencias e/ou alegacións. Emitido informe proposta
pola secretaria do Concello o 15/03/2022. Realizada a tramitación legalmente establecida, en
virtude dos artigos 22.2.d) e 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime
Local, proponse ao Pleno a adopción do seguinte, ACORDO:
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal
PROGRAMA HARMONIZA: CONCILIANDO NA LARACHA

REGULADORA

DO

CVD: uYHdn8TM+lkJ9CQC2dO9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SEGUNDO. Someter dita Ordenanza municipal a información pública e audiencia dos
interesados, con publicación no Boletín Oficial da Provincia e taboleiro de anuncios do
Concello, polo prazo de trinta día para que poidan presentar reclamacións ou suxestións, que
serán resoltas pola Corporación.
Simultaneamente, publicar o texto da Ordenanza municipal no portal web do Concello co
obxecto de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas achegas adicionais poidan
facerse por outras persoas ou entidades.
TERCEIRO. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo,
considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno e o
Acordo de aprobación definitiva tácita da Ordenanza, co texto íntegro da mesma, publicarase
para o seu xeral coñecemento no taboleiro de anuncios do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia.

D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) propón engadir en lugar de “diversidade
funcional” “ necesidades especiais”.
Dna. Rocío López Rey (Concelleira Delegada de Sanidade, Servizos Sociais,
Igualdade, Emprego e Promoción Económica) matiza que non se trata dun servizo educativo e
que o profesional que traballa en iso non está capacitado...a diabetes non é unha necesidade
educativa especial...

O sr alcalde engade uq se crea un servizo de conciliación en período de vacaciones e non podo
cubrir todo o que implicaríaun servizo educativo dun colexio ademáis de que económicamente
sería inviable. Respecto as cuestiónecnómocias remítse ao pleno da ordenanza fiscal.

Sometido o asunto a votación, este resulta aprobado por maioría de trece (13) votos a
favor dos dezasete 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), D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna.
Carolina Castiñeiras Brandón (BNG), e catro (4) abstencions Dna. María Palomi
Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE) Dna. María
Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE).
8.- ORDENANZA REGULADORA DO FUNCIONAMENTO E ADMISIÓN DO
VIVEIRO INDUSTRIAL DE EMPRESAS DO CONCELLO DA LARACHA
Dáse lectura do ditaminado pola Comisión de asuntos xerais do pleno do 22 de marzo de 2022:

ANTECEDENTES.
Elaborada a ordenanza polo AEDL do Concello foi sometida a consulta previa de
conformidade co previsto no artigo 133.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, co obxectivo de mellorar a participación
dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas (Exposición: 17/02/22 13:00:05 a
04/03/22 23:59:59) respecto da cal a funcionaria encargada do rexistro informa que non se
teñen presentado suxerencias e/ou alegacións. Emitido informe proposta pola secretaía do
Concello o 15/03/2022. Realizada a tramitación legalmente establecida, en virtude dos artigos
22.2.d) e 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, proponse ao
Pleno a adopción do seguinte, ACORDO:
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PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora do funcionamento e
admisión do viveiro industrial de empresas do Concello da Laracha
SEGUNDO. Someter dita Ordenanza municipal a información pública e audiencia dos
interesados, con publicación no Boletín Oficial da Provincia e taboleiro de anuncios do
Concello, polo prazo de trinta día para que poidan presentar reclamacións ou suxestións, que
serán resoltas pola Corporación.
Simultaneamente, publicar o texto da Ordenanza municipal no portal web do Concello co
obxecto de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas achegas adicionais poidan
facerse por outras persoas ou entidades.
TERCEIRO. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo,
considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno e o
Acordo de aprobación definitiva tácita da Ordenanza, co texto íntegro da mesma, publicarase
para o seu xeral coñecemento no taboleiro de anuncios do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia.

ENMENDA

ENMENDA
Asunto: Emendas á Ordenanza reguladora do funcionamento e admisión do viveiro
industrial de empresas do Concello da Laracha.
María Palomi Rodríguez Castiñeira, con DNI 79.312.118-E, na súa calidade de voceira do
Grupo Municipal Socialista de A Laracha, en pleno uso da súa capacidade xurídica e de obra,
formula emendas á Ordenanza reguladora do funcionamento e admisión do viveiro
industrial de empresas do Concello da Laracha.

1. Emenda técnica de revisión da linguaxe sexista en toda a ordenanza.
2. No artigo 3.- Obxectivos, debe modificarse o apartado f), que quedará redactado co
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seguinte contido:

“f) Contribuír ao desenvolvemento e á dinamización do Concello da Laracha.”

3. No artigo 4.- Horario, debe modificarse o seguinte contido.
Onde di: “..., de luns a venres en horario preferente de mañá;...”, deberá dicir: “..., de
luns a venres en horario de 08:00 a 20:00 con carácter continuado, e os sábados de
09:00 a 14:00 horas.”

4. No artigo 6.- Cesionarios, debe engadirse ao final do punto 1 do artigo 6 o
seguinte contido.

“...outorgándolle prioridade a aqueles proxectos que incidan en actividades novas.”

5. No artigo 6.- Cesionarios, débese modificar no punto 2 do artigo 6 o seguinte

contido.
Onde di: “...sinala o art. 60 do Real Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro,
polo que se aproba...”, debe dicir: “...sinala o artigo 71 e seguintes da Lei 9/2017, do
8 de novembro, de Contratos do Sector Público (en adiante LCSP).

6. No artigo 8.- Solicitudes, débese engadir ao final do punto 1 o seguinte contido.
“...que se poñerán a disposición das persoas interesadas, polo menos, no Concello da
Laracha e na páxina web municipal.”

7.

No artigo 8.- Solicitudes, débese modificar no punto 2 o seguinte contido.

8. Onde di: “..., xunto coa documentación requirida, por calquera dos medios e
formas...”, debe dicir: “..., xunto coa documentación requirida, no Rexistro do Concello
da Laracha ou por calquera dos medios e formas...”.
9. No artigo 8.- Solicitudes, débese engadir ao final do punto 2 o seguinte contido.
“No caso de enviar por correo postal, deberá xustificar co resgardo correspondente, a
data de imposición do envío na Oficina de Correos, e anunciar a remisión mediante
fax ou correo electrónico do Concello no mesmo día.”

10. No artigo 9.- Baremación selectiva, débese modificar o seguinte criterio:
Serán tidos en conta criterios persoais como a situación social e 10
laboral, fomentándose a participación de colectivos de exclusión
social
11. No artigo 11.- Acordo de cesión de espazo e ocupación, débese engadir ao final do
punto 1 o seguinte contido.
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“..., e que desenvolverá o establecido nesta Ordenanza.”

12. No artigo 12.- Duración do acordo de cesión de espazo, débese modificar no
punto 1 o seguinte contido.

Onde di: “O prazo máximo do acordo de cesión de espazo será dun ano, transcorrido
o cal, a empresa deberá abandonar...”, debe dicir: “O prazo máximo do acordo de
cesión do espazo será de dous anos (poderá prorrogarse en 1 ano máis no caso de
que haxa vacantes), transcorridos os cales, a empresa deberá abandonar...”.

13. No artigo 12.- Duración do acordo de cesión de espazo, débese modificar no
punto 2 o seguinte contido.

Onde di: “A petición será formulada cunha antelación de dous meses antes da
conclusión do prazo inicialmente establecido.”, debe dicir: “A petición será formulada
cunha antelación de tres meses antes da conclusión do prazo inicialmente
establecido.”

14. No artigo 12.- Duración do acordo de cesión de espazo, débese modificar no
punto 4 o seguinte contido.

Onde di: “En ningún caso admitirase ás empresas unha estancia superior a 2 anos
incluída a prórroga.”, debe dicir: “En ningún caso admitirase ás empresas unha
estancia superior a 3 anos incluída a prórroga.”.

15. No artigo 13.- Causas de resolución do acordo de cesión de espazo, débese
engadir ao final do apartado c do artigo 13 o seguinte contido.
“...ou devolución dos recibos domiciliados.”.

16. No artigo 14.- Obrigas dos cesionarios, débese engadir ao final do punto 1 do
artigo 14 o seguinte contido.

“A devolución da garantía realizarse no prazo máximo de 6 meses, dende que finalice
a utilización do espazo.”

17. No artigo 14.- Obrigas dos cesionarios, débese engadir un novo punto no artigo 14
que quedará redactado co seguinte contido.

“3 bis.- O uso do espazo é persoal e intransferible, polo que a persoa adxudicataria
non poderá arrendar nin ceder o espazo, en todo ou en parte, e incluso a título gratuíto
ou accidental.”

18. No artigo 14.- Obrigas dos cesionarios, débese engadir ao final do punto 12 do
artigo 14 o seguinte contido.

“Ao iniciarse a actividade a persoa empresaria estará obrigada a presentar ante o
Concello a copia da póliza de seguro expresada no parágrafo anterior, así como a
copia do pago do recibo desta.”

19. No artigo 25.- Prohibicións e limitacións, débese engadir un novo apartado no
punto 1 do artigo 25 que quedará redactado co seguinte contido.
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“g bis) A cesión ou arrendamento do espazo/instalacións a un terceiro.”

20. No artigo 27.- Sancións, débese modificar o punto 1 do artigo 27 que quedará
redactado co seguinte contido.

“1.- As infraccións leves sancionaranse cunha multa de ata 150 euros.
As infracción graves sancionaranse cunha multa de ata 400 euros e/ou suspensión do
dereito de utilización dos servizos comúns. As infraccións moi graves sancionaranse
con multa pecuniaria non inferior a 401 € e que non exceda de 1.000 € e/ou coa
resolución do acordó de cesión de

D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) propon establecer dous anos prorrogables por outros dous e
que no prazo de resolcuión se estableza un mes senón serían os rtes meses da lei
O sr alcalde responde que o tempo é limitado e que se prevé un ano prorrogable pois, se funcina, hai
que lle dar a oportunidade a máis xente.
Respecto as enemndas do PSOE que se estima a numero 2 e 5 por ser un erro de redacción.

Sometido o asunto a votación, este resulta aprobado por maioría de quince (15) votos a favor dos
dezasete membros presentes a proposta xunto as enmendas 2 e 5, 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. Alba Dolores
Toba Ferreiro. (PSOE) Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos.
(PSOE), e dous (2) abstencions D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras
Brandón (BNG).
9.- “MELLORA NA REDE DE ABASTECEMENTO DE LARACHA. FASE I. LARACHA
(A CORUÑA): CONFORMIDADE DO PROXECTO.
O Secretario da conta do ditame favorable emitido pola comision informativa de asuntos xerais do
pleno
“Antecedentes:
-

-
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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.
Aprobación do Convenio de colaboración dito por parte do Pleno do Concello da Laracha
o 30 de xullo de 2021.
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 asinado o 21 de setembro de 2021.
Requirimento de documentación por parte de Augas de Galicia de data 3 de marzo de 2022.

O 16 de marzo foi emitido informe polo aparellador municpal no que conclúe que: “As actuacións
previstas no PROXECTO MELLORAS NA REDE DE ABASTECEMENTO DE LARACHA FASE 1
Clave OH.215.1008 axústanse ao ordenamento urbanístico, estando previstas no Plan especial do
SIX de abastecemento de auga e de saneamento de augas residuais aprobado definitivamente polo
Pleno da corporación o 26 de marzo de 2014 (BOP do 15 de maio de 2014. Constan as
autorizacións/informes sectoriais preceptivos, que se incluíron na documentación do proxecto.
Consta informe de supervisión de proxecto consonte ao esixido pola lexislación sobre contratos de
sector público. A obtención dos terreos para a construción dos depósitos está prevista no Plan
especial do SIX de abastecemento de auga e de saneamento de augas residuais mediante
expropiación. O Concello da Laracha iniciou os trámites para a obtencións dos terreos necesarios
para acometer as actuacións proxectadas”.

Visto canto antecede proponse ao Pleno, previo dictamen pola Comisión informativa competente:
PRIMEIRO.- Prestar a conformidade co proxecto da obra “Melloras na rede de abastecemento de
Laracha. Fase 1. Laracha (A Coruña)”, de clave: OH.215.1008, cun orzamento dun millón
oitocentos cincuenta e tres mil douscentos setenta e oito euros con oitenta e nove céntimos
(1.853.278,89€).
SEGUNDO.- Manifestar o compromiso de recibir as obras, e como titular das mesmas, asumir a
súa posta en servizo, explotación, mantemento e conservación. “
Sometido a votación o asunto este resulta aprobado por unanimidade dos dezasete (17) membros
presentes,
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D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello
Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso
(PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP). (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), D. Pablo
Cambón Bértoa (PP) Dna. Begoña Domínguez Patiño. (PP), Dna. Cristina Vieites Calvo (PP), Dna.
María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro, Dna. María Pilar
Neira Martínez.(PSOE), D. José Martínez Ageitos. (PSOE) D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG)
e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).
10.- ADHESION A SECCION DA FEMP “MUNICIPIOS EN TRANSICION JUSTA –
ACOM (MTJ-ACOM)”
O Secretario da conta do dictamen favorable emitido poa comisión informativa de asuntos xerais do
pleno
ANTECENDENCES
O 11 de xaneiro de 2022 recibese comunicado por parte do Secretario Xeral da FEMP onde nos
comunica a importancia da adhesión deste Concello a nova sección da FEMP denominada
“Municipios en Transición Justa-Acom (MTJ-ACOM)” a cal incorpora a participación do
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como membro observador e está
chamada a ter un papel protagonista, como principal espazo institucional para canalizar a
interlocución de todas as administracións públicas concernidas na implementación das políticas de
transición xusta no territorio.
Posteriormente recibense os estatutos onde se determina, entre outros aspectos que os obxectivos
son:
a) A defensa dous intereses dous municipios en Transición Xusta, co obxecto de axudar á súa
recuperación e diversificación económica, social e ambiental. b) A defensa, utilización e
aproveitamento das políticas referidas á Transición Xusta definidas en España polas
Administracións competentes. c) O intercambio de experiencias e a mutua cooperación entre as
autoridades dos Municipios en Transición Xusta. d) A promoción de calquera outros obxectivos
que se estimen convenientes no marco do disposto nas presentes normas. e) E todos aqueles, dentro
do seu ámbito territorial, que se recollen nas normas constitutivas de EUR- ACOM.
Para o cumprimento destes obxectivos, MTJ- ACOM: a) Establecerá a estrutura orgánica
pertinente b) Facilitará o intercambio de información sobre temas que afecten aos asociados tanto
a nivel nacional como europeo. c) Constituirá servizos de asesoramento e de asistencia para os

seus membros. d) Organizará e participará en reunións, seminarios e congresos. e) Dirixirase aos
poderes públicos e intervirá, no seu caso, en relación coa formulación da normativa legal que
afecte os municipios que a integran. f) Promoverá publicacións e documentos informativos en
materia da súa competencia.
Na Comisión Permanente de ACOM España celebrada o 30 de Outubro de 2019 en Bembibre
(León), no punto cuarto da Orde do día referido aos orzamentos xerais e situación financeira de
ACOM España para o exercicio 2020, acórdase por unanimidade: 1º) Manter as cotas referidas ás
Deputacións Provinciais asociadas a ACOM España na cantidade de 11.000 euros anuais. 2º)
Manter a cota máxima esixible a calquera asociado de ACOM España na cantidade de 11.000
euros anuais. 3º) Aumentar a cota de cada concello asociado de ACOM España pasando de 10 a
12 céntimos de euro por habitante a partir do exercicio 2020, segundo datos INE do último padrón
de habitantes dispoñible no momento de emisión das cotas. 4º) Fixar a cota mínima esixible aos
asociados de ACOM España en 400 euros anuais. De acordo ao anterior a cantidade que se
corresponde polo numero de habitantes da Laracha segundo o dato rexistrado no INE do ultimo
Padrón Municipal dispoñible. As cotas liquídanse no primeiro trimestre do exercicio e a cantidade
para cada Concello fíxase en función do seguinte criterio: 0,12 € por habitante, cun mínimo de 400
€ por Municipio e un máximo de 11.000 €. Segundo os datos de poboación vixentes, o municipio da
Laracha ten 11.521 habitantes e corresponderíalle unha cota de 1.382,52 €. Visto o informe de
intervención do 15 de marzo de 2022.
Visto canto antecede proponse ao Pleno, previo dictamen pola Comisión informativa competente:
PRIMEIRO.- Adherirse á nova sección da FEMP en aras de garantir unha mellor defensa das
necesidades locais comúns no proceso de Transición Xusta denominada Municipios en Transición
Xusta- Acom ( MTJ- ACOM).
SEGUNDO. Dar traslado a Red de la FEMP, denominada Municipios en Transición Justa-Acom.
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Sometido a votación o asunto, este resulta aprobado por unanimidade dezasete (17) membros
presentes,
O sr alcalde explicar pormenorizadamente o contido do proxecto , por exemplo via verde SantiagoCerceda.
D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello
Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D. Ramiro Bello Recouso
(PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP). (PP), Dna. Adelina Liste Monelos. (PP), D. Pablo
Cambón Bértoa (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).
11.- ADDENDA AO CONVENIO PARA A ASUNCIÓN POLA ADMINISTRACIÓN XERAL
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DA CONVOCATORIA E
DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS SELECTIVOS UNITARIOS PARA O ACCESO
ÁS DIFERENTES CATEGORÍAS DOS CORPOS DA POLICÍA LOCAL E AS PRAZAS DE
AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL OU AS PRAZAS DE VIXIANTES MUNICIPAIS
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ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE A LARACHA
O Secretario da conta do ditame favorable emitido pola comision informativa de asuntos xerais do
pleno
“ANTECEDENTES
1.Con data 27/03/2018 a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e
Xustiza (actual Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo) e o
Concello de A Laracha asinaron un convenio de colaboración para a asunción pola
Administración xeral da Comunidade autónoma de Galicia da convocatoria e desenvolvemento dos
procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos da policía local e
as prazas de auxiliares de policía local ou as prazas de vixilante municipal.
2. A cláusula primeira do dito convenio prevía que o obxecto do convenio era instrumentar a
delegación polo Concello da Laracha na Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia das competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para
o acceso ás diferentes categorías do seu corpo de policía local e as prazas de auxiliares de policía
local.
3. A cláusula segunda do dito convenio establecía que a Administración xeral da Comunidade
Autónoma asume durante o período ao que se estende a vixencia deste convenio a convocatoria e
desenvolvemento de todos os procesos selectivos para as prazas das diferentes categorías do seu
corpo de Policía local e as prazas de auxiliares de policía local.
3. Con data 17/02/2022 o Concello de A Laracha interesa á Academia Galega de Seguridade
Pública excluír da delegación outorgada os procesos de promoción interna.
4.Co fin de estudar a proposta do Concello de A Laracha con data 21/02/2022 reúnese a comisión
de seguimento do convenio prevista na súa cláusula sétima, integrada por dous representantes do
Concello de A Laracha e dous representantes da Academia Galega de Seguridade Pública e
propuxo a formalización dunha addenda ao convenio de colaboración asinado o 27 de marzo de
2018 entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza
(actual Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo) e o Concello de
A Laracha para a modificación da delegación outorgada no Pleno do Concello da Laracha do 25
de xaneiro de 2018, para manter a delegación en tódolos termos aprobados nesa data excepto os
procesos de promoción interna.
Á vista dos antecedentes sinaladas e, en cumprimento do previsto no artigo 22.1.p) en relación co
47.2.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, proponse a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar a addenda ao convenio para a asunción pola administración xeral da
comunidade autónoma de galicia da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos
unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos da policía local e as prazas de
auxiliares de policía local ou as prazas de vixiantes municipais entre a vicepresidencia primeira e
consellería de presidencia, xustiza e turismo e o concello de a Laracha, co seguinte contido:
1º.-Modificación da Cláusula primeira do convenio
Modifícase a cláusula primeira do convenio, que queda redactada do seguinte xeito: Este convenio
ten por obxecto instrumentar a delegación polo Concello da Laracha na Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia das competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento
dos procesos selectivos para o acceso á categoría de policía do seu corpo de policía local e as
prazas de auxiliares de policía local.

2º.-Modificación da Cláusula segunda do convenio
Modifícase a cláusula segunda do convenio, que queda redactada do seguinte xeito: En virtude da
devandita delegación, a Administración xeral da Comunidade Autónoma asume durante o período
ao que se estende a vixencia deste convenio a convocatoria e desenvolvemento de todos os procesos
selectivos para as prazas da categoría de policía do seu corpo de Policía local e as prazas de
auxiliares de policía local, segundo as necesidades de persoal que lle sexan comunicadas polo
concello na forma e prazos establecidos no presente convenio e demais normativa de aplicación.
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo á Vicepresidencia primeira e Consellería de
Presidencia, Xustiza e Turismo.”
D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) indica quese van abster como o fixeron no seu día co
convenio.
Sometido a votación o asunto, este resulta aprobado por 15 votos a favor (PP+PSOE) e 2
abstencións (BNG ) do total de 17D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez
Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena
(PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP). (PP), Dna. Adelina Liste
Monelos. (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (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).
12.- MOCIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS
12.A) MOCIÓN DO BNG: FARMACIA
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Dase lectura á moción:
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Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a consideracion
da Corporacion Municipal en o seguinte ACORDO:
Instar á Xunta de Galicia á modificacion do mapa farmaceutico d eGaliza, incluindo unh anova
oficina de farmacia para o concello da Laracha, en concreto par aa localidade de Paiosaco na
parroquia de Lestón.
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. 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 queixase do uso da normativa para tratar de enganar á xente: recolléronse sinaturas,
trouxéronse mocións etc cando non se cumplían o requisitos. Engad euqe todos queremos na
segunda parroquia en poboación unha farmacia máis iso depende do requisito de manter a poboación
nos 11.500 habitantes.

D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) sinala que a lexislación cambiou, que na naterior recollíanse
unha serie de especificidades pero que o dos 11.5000 habitantes ´e unha modificaciónrecente.
Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG sinala que lle parece unha vergonza…que a xente que ven
a feira pregunta como é posible e que en Miño se teñen recollido as epsecificidades do auemnto de
poboación.
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE) sinala que, independientemente do debate todos
estamos de acordo en ter unha farmacia en Paiosaco, pero que iso é un negocio privado e tamen é
preciso que veña unha persoa interesada.
Sometida a moción a votación obten 11 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) e catro(4) 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)
12.B) MOCIÓN DO BNG:
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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. 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 lamenta que non haxa acordo porque coinden en moitos puntos e poderíase facer unha
declaración institucional. Semella que se confunden competencias estatais e da Xunta.
Sometida a moción a votación obten 11 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), 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)
12.C) MOCIÓN DO BNG: INVASION UKRANIA
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Dáse lectura á moción:

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. 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).
D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) sinala que é a mesma que aprobou a Deputación e concellos
como Santiago ou Coruña. Omesmo que fai Putin o fixo a OTAN en Iugoslavia.
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. 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).
12.D) MOCIÓN DO PSOE INVASION RUSA SOBRE UCRAÍNA
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Sometido a votación o asunto, este resulta aprobado por 15 votos a favor (PP+PSOE) e 2
abstencións (BNG ) de D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez Barbeito (PP),
Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena (PP), D.
Ramiro Bello Recouso (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP). (PP), Dna. Adelina Liste
Monelos. (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (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:
O Grupo Municipal Socialista da Laracha de acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, desexa someter á
consideración do Pleno a seguinte Moción relativa a invasión rusa sobre Ucraína.

Exposición de motivos

O Concello da Laracha condena enerxicamente a agresión de Rusia a Ucraína, rexeitando
totalmente a invasión das forzas militares rusas, e expresa a súa solidariedade co Goberno e co pobo
ucraíno.
Esta agresión supón unha flagrante violación do Dereito Internacional e contra a soberanía e a
integridade territorial de terceiros países.
O Concello da Laracha posiciónase a favor da resolución pacífica de conflitos, apoiando as accións
dirixidas a facilitar o diálogo, así como a favor de sancionar o incumprimento do dereito
internacional.

Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación da
Laracha a adoptar os seguintes acordos:
A Corporación municipal da Laracha:
1. Reclama a fin das hostilidades e o retorno á vía da negociación e da diplomacia, reiterando a
necesidade de cumprir cos Acordos de Minsk e co dereito internacional.
2. Expresa a súa solidariedade con todas a vítimas deste conflito e damos todo o noso apoio ás
organizacións que traballan pola defensa e protección dos dereitos humanos.
3. Maniféstase ao carón do Goberno de España e da Unión Europea reivindicando a legalidade
internacional e o restablecemento inmediato da paz, tendo como guía nesta crise os principios e
valores democráticos que compartimos con Europa.
4. Expresa o máis firme compromiso coa defensa dos principio de democracia, o estado de dereito e
a protección dos dereitos fundamentais contemplados no Preámbulo do Tratado de constitución da
Alianza do Atlántico Norte e no de constitución da Unión Europea.
5. Mostra o apoio á Unión Europea para que se interpoñan as sancións precisas co fin de que se
poña fin o conflito ante estes feitos tan graves que ameazan a paz e as liberdades e dereitos
fundamentais dos cidadáns ucraínos.
6. Apoia que se realicen todos os esforzos necesarios para mobilizar recursos a fin de acoller a
refuxiados provenientes do conflito de Ucraína.
O sr alcalde sinala que esta íase presentar como declaración institucional pero non houbo acordo co
BNG.
Sometido a votación o asunto, este resulta aprobado por 15 votos a favor (PP+PSOE) e 2
abstencións (BNG ) do total de 17 D. José Manuel López Varela (PP), D. José Ramón Martínez
Barbeito (PP), Dna. Patricia Bello Canedo (PP), Dna. Rocío López Rey (PP), D. Jesús Souto Pena
(PP), D. Ramiro Bello Recouso (PP), D. Xosé Alberto Blanco Veiga. (PP). (PP), Dna. Adelina Liste
Monelos. (PP), D. Pablo Cambón Bértoa (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).
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12.E] MOCION PSOE PLAN URXENTE DE MEDIDAS ECONOMICAS E SOCIAIS
O Grupo Municipal Socialista da Laracha de acordo e ao amparo do previsto no
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades
locais, desexa someter á consideración do Pleno a seguinte Moción sobre PLAN

URXENTE DE MEDIDAS ECONÓMICAS E SOCIAIS DE GALICIA DIANTE DA
CRISE DERIVADA POLA INVASIÓN DE UCRAÍNA.

Exposición de motivos

O PSdeG-PSOE vén de presentar un Plan urxente de medidas económicas e sociais.
Trátase dun decálogo de medidas co obxectivo de facer fronte á situación de
emerxencia derivada da guerra de Ucraína e axudar a paliar as súas consecuencias,
sobre todo ás persoas e sectores máis afectados e ás persoas en situación de
vulnerabilidade. O custo da electricidade, do combustible e de materia prima de
determinados produtos descontrolouse porque Rusia é un dos principais provedores
de gas e petróleo para Europa, mentres que Ucraína é un dos principais produtores de
cereais e aceite de xirasol. Se a este contexto se suman os efectos negativos de dous
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anos de pandemia, aparece un horizonte escuro para a economía da que ameaza a
ansiada recuperación económica. Cómpre, polo tanto, actuar de maneira urxente, e,
para iso, formúlanse as seguintes medidas:
1. Redución das peaxes das autoestradas de titularidade autonómica. Baixada
das tarifas nun 75% para os profesionais do transporte e nun 50% para o resto dos
usuarios.
Impulsar que o Goberno de España negocie coas concesionarias, nomeadamente a da
AP-9, unha baixada similar nas autoestradas de titularidade estatal.
2. Rebaixa nas taxas da ITV (competencia da Xunta de Galicia). Redución das
tarifas da inspección técnica de vehículos nun 75% para os profesionais do transporte
e nun 50% de media, con carácter progresivo, para o resto dos usuarios.
3. Plan de axudas dirixidas a autónomos e profesionais para compensar o
aumento de custes do transporte. Posta en marcha dunha liña de axudas urxentes
para axudar a costear a alza dos combustibles nos sectores da pesca, da agricultura e
a gandería. Colaborar co Goberno de España para rebaixar a imposición sobre
hidrocarburos, ben mediante a actuación sobre o Imposto Especial de Hidrocarburos,
ben mediante a aplicación dun IVE a tipo reducido.
4. Impulsar o cambio na regulación do mercado eléctrico que faga posible desvincular
o
prezo da enerxía eléctrica para familias e empresas do prezo do gas, facendo posible
unha rebaixa significativa do custe da electricidade, así como demandar a
redución das peaxes na rede eléctrica e de gas.
5. Identificación e impulso lexislativo para determinar, por parte da Xunta de Galicia,
os proxectos estratéxicos dirixidos a elevar a autosuficiencia enerxética a baixo
custe tanto para ámbito doméstico como para o aprovisionamento industrial. Impulsar
desde a propia Administración autonómica un instrumento financeiro de participación
e liderado no desenvolvemento de proxectos estratéxicos.
6. Redución das tarifas portuarias nun 75% tanto no que se refire a Portos de
interese xeral como aos xestionados pola Xunta de Galicia.
7. Modificar os Orzamentos da Xunta de Galicia para aprobar un plan social de
axudas ás familias máis vulnerables, triplicando a partida orzamentaria dedicada
ao bono social eléctrico, pasando de 1,9 a 6 millóns de euros, o que permitía
incrementar de 5.000 a 15.000 o número de familias vulnerables beneficiarias.
8. Reformulación da Tarxeta Básica da Xunta coa finalidade de incorporar nesta
prestación ás familias de persoas refuxiadas procedentes de Ucraína.
9. Demandar da Xunta unha redución no tramo autonómico do IRPF para aquelas
persoas non obrigadas a presentar a declaración da renda, pero cuxos ingresos si
están suxeitos a retención e negociar co Estado unha rebaixa paralela.
10. Que a Xunta, a través do Igape, habilite un fondo de avais e de liquidez que
garanta a viabilidade de empresas afectadas polo peche de mercados en Rusia e
Ucraína.
Colaborar coa rede exterior na identificación de novos mercados para o
aprovisionamento de cereais e outras producións que poden ver interrompido o
subministro a causa da guerra.
Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da
Corporación da
Laracha a adoptar os seguintes acordos:
ACORDO: A Corporación Municipal da Laracha
1. Insta á Xunta de Galicia a poñer en marcha as medidas que son da súa
competencia:

 Redución das peaxes autoestradas da titularidade autonómica.
 Rebaixa nas taxas da ITV.
 Impulso lexislativo para determinar, por parte da Xunta de Galicia, os
proxectos estratéxicos dirixidos a elevar a autosuficiencia enerxética.
 Redución das tarifas portuarias nun 75%.
 Aprobar un plan social de axudas ás familias máis vulnerables
 Reformulación da Tarxeta Básica da Xunta.
 Redución no tramo autonómico do IRPF.
 Habilitar un fondo de avais e de liquidez que garanta a viabilidade de empresas
afectadas polo peche de mercados en Rusia e Ucraína.
 Un plan de axudas directas extraordinarias para o sector agrario e gandeiro
afectado polo incremento dos combustibles e insumos.
2. Insta ao Goberno do Estado a adoptar as seguintes medidas da súa competencia:
 Impulsar o cambio na regulación do mercado eléctrico que faga posible unha
rebaixa significativa do custe da electricidade.
 Redución das tarifas portuarias nun 75%.
 Rebaixar a imposición sobre hidrocarburos.
 Impulsar unha baixada nas autoestradas de titularidade estatal, nomeadamente
a da AP-9.

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. 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).
ENMENDA PP
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O Grupo Municipal Popular da Laracha, de acordo co regulamento orgánico municipal, presenta
ante o Pleno da Corporación Municipal esta

MOCIÓN PARA PALIAR O IMPACTO ECONÓMICO DA INVASIÓN DE UCRAÍNA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galicia está a carón dos esforzos que está a desenvolver a Unión Europea e os gobernos
dos distintos Estados membros, incluído o Goberno de España, reivindicando o restablecemento
da legalidade internacional e da paz tras a invasión de Ucraína por parte de Rusia, tendo como
guía nesta crise os principios e valores democráticos e a protección dos dereitos fundamentais
contemplados no Preámbulo do Tratado de constitución da Alianza do Atlántico Norte e na
Constitución Europea.

De feito, desde a Comunidade galega condénase esta agresión inxustificada e amósase
unha total disposición a colaborar nunha resposta humanitaria coordinada co Goberno central en
apoio ao pobo ucraíno. Neste sentido, Galicia ten comunicado a disposición de máis de 1.400
prazas de acollida para refuxiados entre as habilitadas pola Xunta, concellos e entidades sociais,
ó tempo que ten ofrecido preto de 500 camas nas sete áreas sanitarias con espazo específico
para pacientes pediátricos e pacientes con tratamento oncolóxico, e traballar de forma activa na
axuda humanitaria.

Pero, as incertezas que se derivan desta situación, unha das máis graves vividas en
Europa desde a Segunda Guerra Mundial, están a provocar un excepcional impacto económico no
tecido produtivo e nas familias, que están a facer fronte a unha escalada sen precedentes no
relativo aos prezos enerxéticos, así como á escaseza dalgunhas materias primas esenciais na
cadea agro-mar-industria e outras industrias. Ademais, empresas presentes nestes dous países,
ou que lles viñan exportando os seus produtos e servizos, vense afectadas por unha contracción
dos seus mercados, ó igual que as localidades turísticas que acollían a súa cidadanía.

Como consecuencia, faise necesario adoptar medidas urxentes para que os sectores como
a industria, o agro e o mar poidan continuar coa súa actividade, mantendo o emprego, e para que
as familias poidan facer fronte ás súas facturas.

Polo exposto, o Grupo Popular do Concello da Laracha propón ó Pleno a adopción dos
seguintes

CVD: uYHdn8TM+lkJ9CQC2dO9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ACORDOS

1. O Concello da Laracha insta ó Goberno de España a que faga efectivo o compromiso
asumido na declaración pactada na Conferencia de Presidentes celebrada o domingo 13 de
marzo de 2022, e poña en marcha as medidas urxentes necesarias para minimizar as
consecuencias socioeconómicas nas empresas e nos cidadáns tras a invasión de Ucraína e, entre
elas, as seguintes:

a) Baixada dos impostos que gravan a electricidade, o gas, a gasolina e o gasóleo.
b) Medidas específicas para os sectores máis afectados: transporte, industrias
electrointensivas, pesca, agrogandería e turismo.
c) Rectificar a política enerxética abrupta que se vén levando a cabo e apostar por unha
transición planificada, proporcional e xusta.
d) Reverter o incremento xeneralizado de impostos, descartando a implantación de peaxes
nas autovías que suporían novas cargas para as familias e os sectores produtivos esenciais.

2. O Concello da Laracha insta á Xunta de Galicia a analizar, xunto cos sectores máis
afectados polas consecuencias da invasión de Ucraína (transporte, industrias electrointensivas,
pesca, agrogandería, turismo ...) e, en coordinación coas políticas que ao efecto se impulsen pola
Unión Europea e polo Goberno de España, a poñer en marcha aquelas medidas necesarias, no
ámbito das súas competencias, coa finalidade de mitigar a situación pola que atravesan os
mencionados sectores.

Sometida a moción a votación obten 11 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), e catro (4) votos 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) e dous a favor D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón
(BNG)
12. F] MOCION PARTIDO POPULAR
Dase lectura a mocion:
O Grupo Municipal Popular da Laracha, de acordo co regulamento orgánico municipal, presenta
ante o Pleno da Corporación Municipal esta

MOCIÓN PARA CONDENAR A INVASIÓN DE UCRANIA POR PARTE DE RUSIA
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 24 de febreiro de 2022 Rusia invadiu Ucraína, nación soberana e independente cuxa
integridade territorial non é negociable.

Rusia invadiu Ucraína infrinxindo todas as normas do Dereito Internacional e, aínda que
Vladimir Putin aluda a inexistentes dereitos históricos, este ataque é totalmente inxustificado e
ilegal.

Non se trata só dun ataque a unha nación soberana, feito que é suficientemente grave en
si mesmo, senón que supón unha ameaza á estabilidade e seguridade de Europa, así como ó
concepto mesmo de democracia e ó orden internacional baseado en regras.

Por iso, este ataque debe ser respondido do xeito máis firme e contundente.

España é un país comprometido co Dereito Internacional, coa carta de Nacións Unidas,
que no seu artigo 2.4 refire que a integridade territorial dos estados é inviolable, e cos seus socios
da Unión Europea e da OTAN. Por iso, o Goberno de España debe tomar, no seo das
organizacións internacionais das que forma parte, todas as medidas que sexan necesarias,
incluíndo o apoio cos recursos materiais- tamén os de carácter militar- que solicite o goberno de
Ucraína para poder defender a súa soberanía, para responder a esta terrible agresión, restablecer
a paz e a liberdade e defender a democracia en Ucraína.

Mentres estes obxectivos se alcanzan, España debe mostrar a súa solidariedade con todos
aqueles cidadáns ucraínos que tiveron que deixar o seu fogar fuxindo da guerra.

Polo exposto, o Grupo Popular do Concello da Laracha propón ó Pleno a adopción dos
seguintes

ACORDOS

1. Denunciar e condenar de maneira firme e explícita a invasión de Ucraína por parte de
Rusia e o uso da forza contra un país soberano, excluído explicitamente no art. 1.a). II da
Acta Final de Helsinki (Conferencia sobre a Seguridade e a Cooperación en Europa) e no
art. 2.4. da Carta das Nacións Unidas.
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2. Reafirmar o respecto ó dereito que asiste a todas as nacións de preservar a súa
integridade territorial sen que poida ser socavada por razóns de proximidade xeográfica,
afinidade étnica ou lingüística de acordo cos arts. 1. a). I. y 1.a). IV da Acta Final de
Helsinki.
3. Expresar o máis firme compromiso do Concello da Laracha coa defensa dos principios da
democracia, o Estado de Dereito e a protección dos dereitos fundamentais contemplados
no Preámbulo do Tratado de constitución da Alianza do Atlántico Norte e no de
Constitución da Unión Europea.
4. Apoiar as actuacións do Goberno de España, xunto ós nosos aliados da OTAN e de UE,
para poñer fin inmediato a esta incualificable invasión dun estado soberano e democrático.
E solicitar ó Goberno de España que manteña un fluxo de información suficiente cos
partidos da oposición ó obxecto de obter a colaboración más ampla, pronta e responsable
posible do conxunto das forzas políticas.

5. Expresar o noso apoio e solidariedade a Ucraína e ó pobo ucraíno, que facemos
extensivos ós máis de cen mil ucraínos que residen no noso país.
Por iso:




Solicitamos que o Goberno negocie o antes posible en Bruxelas un plan de axuda
humanitaria á poboación civil ucraína, así como un plan de continxencia para a acollida
masiva de refuxiados ucraínos que fuxan da guerra.
Poñémonos a disposición do Goberno de España para colaborar –na medida das nosas
competencias e recursos- na acollida dos cidadáns de Ucraína que están abandonando o
seu país.
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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. 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).
D. Xoán Manoel Sande Muñiz. (BNG) bota en falta que non se lle pidan máis cousas á Xunta pero
votarán a favor.
Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE) todas a s medidas teñen que ser valoradas ante
unha situación tan delicada, votarán a favor.
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. Begoña Domínguez Patiño.
(PP), Dna. María Palomi Rodríguez Castiñeiras.(PSOE), Dna. Alba Dolores Toba Ferreiro. (PSOE)
Dna. María Pilar Neira Martínez.(PSOE), D. Jo sé Martínez Ageitos. (PSOE), D. Xoán Manoel
Sande Muñiz. (BNG) e Dna. Carolina Castiñeiras Brandón (BNG).

13. ROGOS
13 A BLOQUE NACIONALITA GALEGO DELIMITACION PASO PEONS NA AVD.
FISTERRA
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O sr alcade contesta que xa falaron moitas veces con eles..

14 PREGUNTAS:
14 A]
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O Sr alcalde sinala que dende o Concello farán a limpeza do entorno a esa edificación aparte da
parcela. As medidas pertinentes segundo a lei de incendios. Matiza que hai problemas de herdanzas.
REMATE DA SESIÓN.Non sendo outro o obxeto da sesión e non habendo máis asuntos a tratar, sendo as 14:46 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,

