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CONCELLO DA LARACHA

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO O DÍA 27 DE MAIO DO ANO 2016

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello da Laracha, sendo as 13 horas e 33 minutos do día 27
de maio do ano 2016, baixo a Presidencia do primeiro tenente de presidente, José Ramón Martínez Barbeito
(en funcións de presidente por delegación do sr. presidente mediante Resolución 309/2016 do 19 de maio de
2016), coa asistencia dos sres. concelleiros que se relacionan, reúnese o Pleno da Corporación para celebrar,
en primeira convocatoria, sesión extraordinaria convocada para este día.

PRESIDENTE
JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BARBEITO

CONCELLEIROS

Grupo político municipal P.P.
JESÚS SOUTO PENA
RAMIRO BELLO RECOUSO
ALBERTO FUENTES PREGO
JOSÉ ALBERTO BLANCO VEIGA
PATRICIA Mª. BELLO CANEDO
MARÍA DEL ROCÍO LÓPEZ REY
CRISTINA VIEITES CALVO
ADELINA LISTE MONELOS
ANTONIO FRAGA BOLÓN
ANA BELÉN RODRÍGUEZ VILAS

Grupo político municipal B.N.G.
XOAN MANOEL SANDE MUÑIZ
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CAROLINA CASTIÑEIRAS BRANDÓN

Grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE
ELADIO VERDÍA GARCÍA
JUAN CAAMAÑO REGUEIRA

Grupo político municipal Mixto
ANTONIO ANTELO AÑON

Escusan a súa asistencia
JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA

Asiste como secretario, o secretario da Corporación, Miguel Iglesias Martínez, que da fe do acto.

Asiste a interventora da Corporación, Rut Presas Pardo.

A continuación o sr. presidente anuncia que procederán a gardar un minuto de silencio, segundo ven sendo
costume, en repulsa a toda violencia ás mulleres vítimas de violencia de xénero, indicando o sr. presidente
que no que vai de ano 2016 son 18 as vítimas.

A continuación procédese ao exame dos asuntos comprendidos na ORDE DO DÍA.

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.-

O sr. presidente pregunta si existe algún reparo ou obxección que formular á acta da sesión extraordinaria do
20 de maio de 2016.

Non sendo formulada ningunha obxección, a acta é sometida a votación, quedando aprobada por
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unanimidade dos membros presentes.

2.- MODIFICACIÓN DA BASE Nº 20 DAS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO
CONCELLO PARA O ANO 2016.-

O secretario da lectura ao ditame emitido pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos,
Facenda e Especial de Contas, en relación co presente asunto, onde se deu conta do expediente formado en
relación co asunto do epígrafe sinalando que a proposta da Alcaldía manifesta:

“Esta alcaldía propón ao Pleno do Concello a modificación da Base de Execución número 20ª das
aprobadas xunto co Orzamento Xeral para o ano 2016, no relativo ás subvencións consignadas no Estado
de Gastos do mesmo, nos seguintes aspectos:

1.- No orzamento xeral do Concello para o exercicio 2016 inclúese, na aplicación orzamentaria 338.489.00,
crédito destinado á convocatoria en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades para a
celebración de festexos populares. Non obstante, e ao existir unha única comisión de festexos por
parroquia, e de cara a unha maior eficacia na xestión administrativa do expediente das subvencións,
considérase mellor opción a inclusión das mesmas como subvencións nominativas no orzamento, e o seu
posterior desenvolvemento a través dos oportunos convenios reguladores das mesmas.

En sesión Plenaria o día 23 de marzo de 2016 se incluíron como subvencións nominativas os festexos por
parroquia, a excepción da parroquia de Lendo.

Para elo proponse a inclusión da subvención nominativa non previstas inicialmente:

• Subvención nominativa á Comisión de Festas de Lendo para o financiamento dos gastos derivados da
organización dos festexos populares: 950,00 euros”
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Antonio Antelo Añón, portavoz do grupo político municipal Mixto, manifesta que non veu á Comisión
Informativa pero parécelle lóxico que se quedou fora que agora se inclúa.

O sr. Presidente explica que en Lendo no 2015 non houbo comisión de festas e por iso non apareceu no
acordo do 23 de marzo de 2016, mais agora apareceu unha comisión de festas que motiva esta proposta.

Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, di que aínda que se abstiveron
no anterior acordo foi porque incluía unha subvención á Guardia Civil, mais agora parécelles lóxico polo que
votarán a favor.

Visto o informe da interventora, o asunto é sometido a votación, resultando que o Pleno da Corporación, co
ditame favorable da Comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos, Facenda e Especial de
Contas, adopta, por unanimidade dos membros presentes, o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a modificación da Base de Execución número 20ª das aprobadas xunto
co Orzamento Xeral para o ano 2016, no relativo ás subvencións consignadas no Estado de Gastos do
mesmo, consistentes na inclusión da seguinte subvención nominativa non prevista inicialmente:

• Subvención nominativa á Comisión de Festas de Lendo para o financiamento dos gastos derivados da
organización dos festexos populares: 950,00 euros

SEGUNDO.- Someter a información pública polo prazo de 15 días hábiles a modificación 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, a referida
modificación se non se presentasen reclamacións durante o período de exposición pública.

CUARTO.- Publicar un resumo do Orzamento a nivel de capítulos, unha vez aprobada a modificación da
base de execución, no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Corporación, con
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ofrecemento dos recursos que en Dereito procedan.

QUINTO.- Remitir copia do expediente á Administración do Estado, así como á Xunta de Galicia para o seu
coñecemento e efectos oportunos.

3.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2/2016.-

O secretario da lectura ao ditame emitido pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos,
Facenda e Especial de Contas en relación co presente asunto, onde se deu conta do expediente formado de
transferencia de crédito 02/2016 sinalando que na proposta da Alcaldía estímase procedente tramitar o
correspondente expediente coa seguinte xustificación, finalidade e contía:

“En relación co expediente relativo á transferencia de créditos entre aplicacións de gastos de distinta área
de gasto que non afectan a baixas e altas de créditos de persoal, en cumprimento da providencia da
Alcaldía do día 16.05.2016 emito a seguinte proposta ao Pleno Municipal, de acordo co establecido no
artigo 175 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, con base nos seguintes:

ANTECEDENTES DO FEITO

PRIMEIRO. Ante a existencia de gastos que non se poden demorar ata o seguinte exercicio, para os que o
crédito consignado no vixente orzamento da corporación é insuficiente e non ampliable, e xa que cabe
efectuar transferencias de créditos doutras aplicacións do orzamento vixente non comprometidas
pertencentes a aplicacións de gastos de distinta área de gasto que non afectan a baixas e altas de créditos
de persoal.
SEGUNDO. Visto o informe de Intervención sobre a lexislación aplicable e o procedemento que se debía
seguir e a memoria da Alcaldía de datas 16.05.2016.
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LEXISLACIÓN APLICABLE

— Os artigos 179 e 180 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
— Os artigos 40 a 42 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo
primeiro do título sexto da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, en
materia de orzamentos.
— Os artigos 22.2.e) e 113 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
— A Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura de orzamentos das
entidades locais.

— A Resolución do 14 de setembro de 2009, da Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas
Comunidades Autónomas e coas Entidades Locais, pola que se ditan medidas para o
desenvolvemento da Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos
orzamentos das entidades locais.

Visto o que antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación aplicable
e, por iso, de acordo co disposto no artigo 175 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, o que
subscribe traslada o seguinte

PROPOSTA AO PLENO

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito nº 2/2016 do Orzamento en
vigor na modalidade de transferencia de créditos entre aplicacións de distinto área de gasto, de acordo ao
seguinte detalle:
Altas en aplicacións de gastos
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Aplicación

Euros

Descrición

342

22706

Estudos e traballos técnicos área de deporte

241

64100

Gastos en aplicacións informáticas
TOTAL GASTOS

21659,00
10500,00
32159,00

Baixas en aplicacións de gastos

Aplicación
151

60000

Euros

Descrición
Investimentos en terreos
TOTAL GASTOS

32159,00
32159,00

SEGUNDO. Expoñer este expediente ao público mediante anuncio inserto no Boletín Oficial da
Provincia, por quince días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións
ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se
houbesen presentado reclamacións; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas”.

Antonio Antelo Añón, portavoz do grupo político municipal Mixto, anuncia que vaise a abster.

Eladio Verdía García, portavoz do grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE, manifesta que
tamén se absterán, máis que nada polo campo de fútbol que é un investimento demasiado importante e non
debería facerse un campo de fútbol por parroquia, xa que sería máis importante centralizar servizos e
mellorar as vías de comunicación, xa que Caión está mellor comunicado con Arteixo e Carballo que coa
Laracha.

Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, di que tamén se absterán xa que
se trata dun gasto do 2015 que debeuse ter previsto no orzamento de 2016, xa que imos polo noveno
recoñecemento extraxudicial de créditos o que non é síntoma de boa xestión da que sacar peito.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na
https://sede.alaracha.es (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica
municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos).”

Documento firmado digitalmente. CVD: C6hDKKTmDmWKQokAjh+p
CN="IGLESIAS MARTINEZ, MIGUEL (FIRMA)", GIVENNAME=MIGUEL, SURNAME=IGLESIAS, SERIALNUMBER=34897065Q, C=ES
CN=MARTINEZ BARBEITO JOSE RAMON - DNI 76347367V, GIVENNAME=JOSE RAMON, SURNAME=MARTINEZ BARBEITO, SERIALNUMBER=76347367V, OU=certificado electrónico
El documento consta de un total de:60 página/s. Página 8 de 60.

O sr. Presidente manifesta que eles cren que os veciños de Caión teñen dereito ao campo de fútbol e que se
trata dun gasto realizado e que procede pagalo, mentres que o outro é unha subvención da Deputación para
un portal de comercio e emprego e require de achega municipal.

Visto o informe da interventora, o asunto é sometido a votación, resultando que o Pleno da Corporación, co
ditame favorable da Comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos, Facenda e Especial de
Contas, adopta, por once (11) votos a favor dos concelleiros do grupo municipal do PP e cinco (5)
abstencións correspondentes aos concelleiros dos grupos municipais do BNG, dos Socialistas de GaliciaPSOE e Mixto, o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito nº 2/2016 do Orzamento en
vigor na modalidade de transferencia de créditos entre aplicacións de distinto área de gasto, de acordo ao
seguinte detalle:
Altas en aplicacións de gastos
Aplicación

Euros

Descrición

342

22706

Estudos e traballos técnicos área de deporte

241

64100

Gastos en aplicacións informáticas
TOTAL GASTOS

21659,00
10500,00
32159,00

Baixas en aplicacións de gastos

Aplicación
151

60000

Euros

Descrición
Investimentos en terreos
TOTAL GASTOS
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SEGUNDO. Expoñer este expediente ao público mediante anuncio inserto no Boletín Oficial da Provincia,
por quince días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.

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, en
caso contrario, o Pleno disporá dun prazo de un mes para resolvelas.

CUARTO.- Publicar un resumo do Orzamento a nivel de capítulos, unha vez aprobada a modificación de
créditos, no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Corporación, con ofrecemento dos
recursos que en Dereito procedan.

QUINTO.- Remitir copia do expediente á Administración do Estado, así como á Xunta de Galicia para o seu
coñecemento e efectos oportunos.

5.- EXPEDIENTE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 9/2016.-

O secretario da lectura ao ditame emitido pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos,
Facenda e Especial de Contas en relación co presente asunto, onde se deu conta do expediente formado.

Visto o informe da interventora, o asunto é sometido a votación, resultando que o Pleno da Corporación, co
ditame favorable da Comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos, Facenda e Especial de
Contas, adopta, por once (11) votos a favor dos concelleiros do grupo municipal do PP e cinco (5)
abstencións correspondentes aos concelleiros dos grupos municipais do BNG, dos Socialistas de GaliciaPSOE e Mixto, o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial do crédito seguinte:

Provedor

Nº factura

Concepto
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Aplicación

Importe (€)
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orzamentaria
REDACCIÓN DO PROXECTO
NAOS

04

BÁSICO E DE EXECUCIÓN

ARQUITECTOS,

PARA

S.L.P.

FÚTBOL E VESTIARIOS EN
2016 5

UN

CAMPO

DE

CAIÓN, LARACHA

342

22706

21659,00

SEGUNDO.- Unha vez que entre en vigor a modificación orzamentaria que se tramita para dotar de crédito
a partida 342/22706 na modalidade de Transferencia de crédito entre distintos grupos de función, aplicar
dito crédito ao abono da factura.

6.- APROBACIÓN DO PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO.-

O secretario da lectura ao ditame emitido pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos,
Facenda e Especial de Contas en relación co presente asunto, onde se deu conta do expediente formado,
sinalando que na proposta da Alcaldía relativa ao asunto, manifesta:.

“Visto o informe emitido pola Intervención municipal o día 11 de Abril de avaliación do cumprimento da
regra de gasto en relación a liquidación do Orzamento do exercicio 2015, no cal se establece, visto o
resultado de incumprimento da estabilidade orzamentaria e do límite da regra de gasto, a obriga de
elaboración dun Plan económico- financeiro.

Visto o Plan económico- financeiro que se acompaña a mencionada proposta, considerando que dito plan é
conforme ao determinado nos artigos 19,20 e 21 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, así como tamén ao disposto no Real Decreto 1463/2007, de 2
de novembro, na parte que é de aplicación ás entidades locais,

PROPOÑO, , ao Pleno da Corporación:
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Primeiro: Aprobar o Plan económico-financeiro do Concello de A Laracha, nos termos que constan no
documento anexo que se considera parte integrante do presente acordo.

Segundo: Dar traslado do presente acordo á Intervención municipal e ao órgano competente da
Comunidade Autónoma que exerza a tutela financeira ( Dirección Xeral de Política financeira e Tesouro da
Xunta de Galicia) así como o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a través da plataforma
habilitada na Oficina Virtual de Entidades Locais para a remisión dos PEFEL.

Terceiro: Levar a cabo a publicación deste plan seguindo as mesmas normas que as que resultan de
aplicación para os Orzamentos das entidades locais, mediante un anuncio no BOP, publicación ésta , que
será só a efectos informativos”.

Visto o informe da interventora, o asunto é sometido a votación, resultando que o Pleno da Corporación, co
ditame favorable da Comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos, Facenda e Especial de
Contas, adopta, por trece (13) votos a favor dos concelleiros dos grupos municipais do PP e dos Socialistas
de Galicia-PSOE e cinco (5) abstencións correspondentes aos concelleiros dos grupos municipais do BNG
e Mixto, o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO: Aprobar o Plan económico-financeiro do Concello de A Laracha, nos termos que constan no
documento anexo que se considera parte integrante do presente acordo.

SEGUNDO: Dar traslado do presente acordo á Intervención municipal e ao órgano competente da
Comunidade Autónoma que exerza a tutela financeira ( Dirección Xeral de Política financeira e Tesouro da
Xunta de Galicia) así como o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a través da plataforma
habilitada na Oficina Virtual de Entidades Locais para a remisión dos PEFEL.

TERCEIRO: Levar a cabo a publicación deste plan seguindo as mesmas normas que as que resultan de
aplicación para os Orzamentos das entidades locais, mediante un anuncio no BOP, publicación ésta , que será
só a efectos informativos.
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ANEXO
PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO DO CONCELLO DA LARACHA PARA O
PERÍODO 2016/2017

I.

INTRODUCIÓN

O artigo 3 da Lei Orgánica 2/2012 regula, con carácter xeral, o principio de estabilidade orzamentaria, e ven
a establecer que “a elaboración, aprobación e execución dos Orzamentos que afecten aos gastos ou ingresos
dos distintos suxeitos comprendidos no ámbito de aplicación desta Lei realizarase nun marco de estabilidade
orzamentaria, coherente coa normativa europea”. E defínese a estabilidade orzamentaria das
Administracións Públicas como a situación de equilibrio ou superávit estrutural.

O artigo 11 desta norma, ven a instrumentar tal principio de estabilidade orzamentaria ao fixar que tanto a
elaboración, como a aprobación e a execución dos Orzamentos e demais actuacións que afecten aos gastos
ou ingresos das Administracións Públicas someteranse ao principio de estabilidade orzamentaria. E o artigo
12 adicado á regra de gasto, fixa como a variación do gasto computable das Corporacións Locais non poderá
superar a taxa de referencia do crecemento do PIB de medio prazo da economía española.

Non obstante, cando exista un desequilibrio estrutural nas contas públicas ou unha débeda pública superior
ao obxectivo establecido, o crecemento do gasto público computable axustarase á senda establecida nos
respectivos plans económico-financeiros e de reequilibrio previstos nos artigos 21 e 22 da LOEPSF.

Así, o artigo 21 da Lei Orgánica 2/2012, modificado pola Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro, de
control da débeda comercial no sector público, indica que en caso de incumprimento do obxectivo de
estabilidade orzamentaria, do obxectivo de débeda pública ou da regra de gasto, a Administración
incumpridora formulará un plan económico-financeiro que permita no ano en curso e no seguinte o
cumprimento dos obxectivos ou da regra de gasto, co contido e alcance previstos neste artigo.
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En base ao disposto no artigo 12 da LOEPSF, nos seus apartados 2 e 3, relativos á definición de gasto
computable e á competencia do Ministerio de Economía e Competitividade para calcular a taxa de referencia
do crecemento do PIB de medio prazo para a economía española, de acordo coa metodoloxía empregada
pola Comisión Europea en aplicación da súa normativa, tal taxa será obxecto de publicación e será a
referencia a ter en conta polas Corporacións Locais na elaboración dos seus respectivos orzamentos.

Centrándonos xa no límite da regra de gasto, cómpre sinalar que para o conxunto das administración
públicas, a taxa de referencia a ter en conta para o ano 2015, a efectos de calcular a regra de gasto, foi do 1,3.
Esta taxa situouse no 1,8 para o exercicio 2016, segundo o acordo publicado no Boletín Oficial das Cortes
Xerais do Senado con data 15 de xullo de 2015, polo cal se fixan os obxectivos de estabilidade orzamentaria
e débeda pública para o conxunto das administración públicas para o período 2016-2018.

Por outra parte, con motivo da elaboración e aprobación da Liquidación do exercicio 2015 a Intervención
municipal levou a cabo a emisión dos informes correspondentes ao cumprimento do obxectivo de
estabilidade orzamentaria, da regra de gasto e do límite de débeda. E de tales informes conclúese o seguinte:

1º.- O concello da Laracha cumpre co límite da débeda xa que do anexo e do informe de Intervención da
Liquidación do exercicio 2015 se deduce que o volume de débeda viva a 31 de decembro de 2015 ascendeu
a 298.565,36 €, o que supón un 3,99%% dos ingresos correntes liquidados (capítulos I a V de ingresos):
7.467.412,19 €. Dos datos resultantes se deduce que o nivel de débeda así calculado estaría por debaixo do
110% dos ingresos correntes, límite previsto segundo o artigo 53 do TRLRFL.
2º.- O concello de A Laracha incumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria, e de feito presenta
necesidade de financiamento consolidada por importe de 45.300,17 €.
3º.- O concello de A Laracha incumpre o límite da regra de gasto nun importe de 1.557.873,74 €.
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En consecuencia, e ante tal incumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e da regra de gasto, a
aplicación da Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira fai necesario
a elaboración dun plan económico financeiro que lle permita ao Concello recuperar a situación de equilibrio.

Por último, cómpre lembrar que con ocasión da aprobación do Orzamento do exercicio 2016 este Concello
cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria, co límite de débeda e coa regra de gasto para 2016 (esta
última calculada segundo unha previsión de Liquidación do exercicio 2015 no momento de confeccionar o
Orzamento vixente na actualidade).

II.

XUSTIFICACIÓN DO INCUMPRIMENTO

Tal e como se pon de manifesto na introdución, proponse ao Pleno desta Corporación a aprobación do
presente plan económico financeiro, de formulación obrigada, xa que o resultado da avaliación do
cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e da regra de gasto efectuado pola intervención
municipal en relación ao expediente da liquidación do exercicio 2015, foi o incumprimento do límite da
regra de gasto e da estabilidade orzamentaria.

O incumprimento veu motivado por:
-

polo importe de facturas pendentes de aprobación a 31 de decembro de 2015 por falta de crédito
orzamentario, é dicir, en base o saldo da conta 413.

-

O incremento no volume de facturas pendentes de imputar o Orzamento a finais de exercicio incumpriu a
previsión fixada coa confección do Orzamento do exercicio 2015.

-

O axuste SEC 95 que se realiza nos empregos financeiros excluídos débedas (a efectos de regra de gasto)
con ocasión do saldo da conta 413 foi un dos motivos de que o gasto computable derivado da Liquidación do
exercicio 2015 superase en mais da porcentaxe permitida o gasto computable derivado da Liquidación do
exercicio 2014 pola incorporación de remanente de tesourería para gastos xerais por importe total de
949.959,41€, dos que se recoñeceron obrigas por importe de 733.574,99 € a través do expediente de
Suplemento de crédito e crédito extraordinario nº1/2015 aprobado polo Pleno Municipal o 25 de marzo do
2015 e a través dos expedientes de Incorporacións de remanentes de Créditos.
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Mediante o expediente nº1/2015 de suplemento de crédito e crédito extraordinario incorporouse remanente
de tesourería para o destino previsto na DA 6ª da Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira.

Estes expedientes se incorporaron para financiar o seguinte:
1. obrigas pendentes de pago por importe de 74.194,89 €
2. amortizar débeda por importe de 3.441,01 €
3. inversións financeiramente sostibles 600.000
4. Proxecto escola infantil 73.688,38
5. Cubrición polideportivo Otero Pedrayo 198.635,13

Dos citados expedientes chegaron a fase de recoñecemento da obriga os seguintes importes:
1. obrigas pendentes de pago por importe de 74.194,89 €
2. amortizar débeda por importe de 3.441,01 €
3. inversións financeiramente sostibles 426.316,14
4. Proxecto escola infantil 30.987,82
5. Cubrición polideportivo Otero Pedrayo 198.635,13

Agora ben, este incumprimento ten un carácter conxuntural e non estrutural. E todo isto por canto que se
trata dunha incorporación financiada con remanente de tesourería para gastos xerais. Fonte esta de
financiamento que ten un tratamento orzamentario distinto na Administración do Estado e que fai que o
aforro xenerado polo concello non poida quedar á marxe da regra de gasto.

En canto o importe pendente a 31.12.2015 na conta 413, foi tido en conta nos créditos iniciais do orzamento
2016, polo que non suporá unha menor capacidade de financiamento sobre o gasto previsto.

Nos expedientes de recoñecementos extraxudiciais de créditos aprobados polo Pleno Municipal e polo
alcalde previa consignación orzamentaria polo pleno, aplicouse aos créditos iniciais o gasto correspondente
as obrigas pendentes de aplicar ao orzamento, xa previstos nos créditos iniciais que figuraban na conta 413 a
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31.12.2015 e tamén as cantidades que se levaron a recoñecemento extraxudicial e non estaban na conta 413
por ter entrado as facturas con posterioridade ao 31.12.2015 pero que se refiren a servicios devengados no
ano 2015, conseguindo así que este crédito dispoñible non se utilice para incrementar o gasto computable do
presente exercicio 2016.

En consecuencia, se descontamos estas obrigas, resulta que se cumpriría o obxectivo da regra de gasto e da
estabilidade orzamentaria.

Deste xeito, considérase que a causa de incumprimento do obxectivo da regra de gasto e a estabilidade
orzamentaria si é o financiamento de gastos mediante Remanente de Tesourería.

Segundo a modificación introducida pola Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro, en caso de
incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, do obxectivo de débeda pública ou da regra de
gasto, a Administración incumpridora formulará un plan económico financeiro que permita no ano en curso
e no seguinte o cumprimento. En consecuencia, este concello, e así queda reflectido no presente plan, deberá
volver á situación de equilibrio con data máxima o 31 de decembro de 2017. Este é, pois, o horizonte
temporal deste plan.

III.

CONTIDO DO PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO

Segundo o artigo 21 da LOEPSF, o plan económico financeiro conterá, como mínimo, a seguinte
información:

a) As causas do incumprimento do obxectivo de establecido ou, no seu caso, do incumprimento da regra de
gasto.
b) As previsións tendenciais de ingresos e gastos, baixo o suposto de que non se producen cambios nas
políticas fiscais e de gastos.
c) A descrición, cuantificación e o calendario de aplicación das medidas incluídas no plan, sinalando as
partidas orzamentarias ou rexistros extraorzamentarios nos que se contabilizarán.
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d) As previsións das variables económicas e orzamentarias das que parte o plan, así como os supostos
sobre os que se basean estas previsións, en consonancia co contemplado no informe ao que se fai
referencia no apartado 5 do artigo 15
e) Unha análise de sensibilidade considerando escenarios económicos alternativos.

Ademais, a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración
Local incluíu un novo artigo 116.bis na Lei de Bases de Réxime Local que no seu apartado segundo ven
a establecer o contido adicional que o plan debe presentar, por canto que deberá tamén incluír a lo
menos algunha das seguintes medidas:

a) Supresión das competencias que exerza a Entidade Local que sexan distintas das propias e das exercidas
por delegación.
b) Xestión integrada ou coordinada dos servizos obrigatorios que presta a Entidade Local para reducir
custes.
c) Incremento de ingresos para financiar os servizos obrigatorios que presta a Entidade Local para reducir
os seus custes.
d) Racionalización organizativa.
e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior ao municipio que, no exercicio orzamentario
inmediato anterior, incumpran co obxectivo de estabilidade orzamentaria ou co obxectivo de débeda
pública ou que o período medio de pago a provedores supere en máis de trinta días o prazo máximo
previsto na normativa de morosidade.
f) Unha proposta de fusión cun municipio colindante da mesma provincia.

PROCEDEMENTO PARA A ELABORACIÓN E APROBACIÓN DO PLAN ECONÓMICO
FINANCEIRO

Segundo o previsto no artigo 23 da LOEPSF os plans económico financeiros elaborados polas Corporacións
Locais deberán ser aprobados polo Pleno municipal, tendo en conta a aplicación do seguinte calendario:
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1º O plan ten que ser presentado ante o Pleno municipal no prazo máximo dun mes dende que se constate o
incumprimento.
Neste caso, e dado que o informe de Intervención que pon de manifesto o incumprimento así como o
Decreto de Alcaldía no que se aproba a liquidación do orzamento do exercicio 2015 que reflexa o mesmo,
teñen data de 11 de Abril de 2016, a data máxima para presentar o plan ao Pleno municipal, en principio,
sería o 11 de Maio de 2016.
2º O plan deberá ser aprobado polo Pleno municipal no prazo máximo de dous meses dende a súa
presentación (antes do 11 de xuño)
3º A posta en marcha do plan non poderá exceder de tres meses dende a constatación do incumprimento (11
de xullo)
4º O plan deberá ser remitido á Comunidade Autónoma (no caso deste Concello á Dirección Xeral de
Política Financeira e Tesouro) e o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a través da plataforma
habilitada o efecto na Oficina Virtual de Entidades Locais do mencionado Ministerio.
5º O plan deberá ser tamén remitido á Comisión Nacional da Administración Local para o seu coñecemento.
6º A este plan haberá que darlle a mesma publicidade que a establecida polas leis para os Orzamentos da
entidade.

IV.

DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN ACTUAL

Como anexo a este plan se xuntan os listados confeccionados a través da plataforma habilitada polo
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas na Oficina Virtual de Entidades Locais no apartado
“Causas: diagnóstico e previsión tendencial” referidos os exercicios 2015,2016 e 2017 tal como solicita o
Ministerio nos mencionados formularios de cumprimentación obrigatoria.
V.

MEDIDAS CONCRETAS QUE SE PROPOÑEN PARA O PLAN ECONÓMICO
FINANCEIRO NO PERÍODO 2016-2017.

Para o exercicio 2016, hai que ter xa en conta que a aprobación do Orzamento do Concello para este ano deu
lugar ao seguinte detalle:
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ESTADO

DE GASTOS

CAP DENOMINACIÓN
.

ENTIDADE.
LOCAL

a)OP. CORRENTES
1) Gastos de Persoal

1.774.005,75

2) Gtos bens crtes e serv.

3.768.291,43

3) Gastos financieiros
4) Transferencias Crtes

356.900,00

b)OP. CAPITAL

6) Inversións Reais
7) Transf. de Capital

1.821.227,49
0,00

8) Activos Financieiros

0,00

9) Pasivos Financieiros

0,00

TOTAL GASTOS . . . .

ESTADO

7.720.424,670

DE INGRESOS

CAP DENOMINACION
.

ENTIDADE.
LOCAL

a)OP. CORRENTES
1) Impostos Directos
2) Impostos Indirectos

2.282.000,00
75.000,00

3) Tasa e outros ingresos

1.460.550,00

4) Transferencias Crtes

3.215.020,64

5) Ingresos Patrimoniais

10.500,00

b)OP, CAPITAL
6) Enax. Inversións Reais
7) Transf, de Capital

8) Activos Financieiros

0,00
858.270,11

0,00

9) Pasivos Financieiros

Cos datos anteriores, resulta que o Concello está na seguinte situación:
A. Cumpre inicialmente a regra de gasto.
B. Cumpre inicialmente co obxectivo de estabilidade orzamentaria.
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C. Cumpre co nivel de débeda pendente segundo os datos de débeda viva a 31/12/2015.

Para o ano 2016 e 2017, as medidas que se propoñen adoptar serían as seguintes:
-

Dar máxima importancia ao principio de anualidade orzamentaria, de xeito tal que se porá todo o
empeño posible para que todos os gastos correspondentes ao ano en curso sexan executados
integramente durante o mesmo ano.

No caso de existir a finais do presente exercicio 2016 facturas pendentes de aplicar o Orzamento por
falta de crédito, incluír dita estimación nos créditos iniciais do exercicio 2017. O importe que se fixa
como límite será un 50% inferior o resultante do saldo da conta 413 a 31/12/2015 (195.054,69 €.) é
dicir, que o importe límite do saldo da conta 413 a 31/12/2016 sería 97.527,34 €. De cara o exercicio
2017 se prevé unha minoración no saldo da mencionada conta 413 da mesma porcentaxe do 50% con
respecto o saldo da conta a 31/12/2016, de forma que o importe límite do saldo das facturas pendentes
de imputar o Orzamento a 31/12/2017 sería 48.763,67 €, tentando, en todo caso, non acadar estas cifras
mencionadas tratante de cumprir o principio de anualidade orzamentaria.

-

Manter o período medio de pago (PMP) por debaixo do límite legal de 30 días, tentando manter o
calculado segundo o Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de
cálculo do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas.

-

Limitar a utilización do Remanente de Tesourería para o financiamento de gastos (tanto o Exceso de
Financiamento Afectado como o Remanente Líquido de Tesourería), adoptando medidas
compensatorias, no caso de ser necesario e inevitable acudir a este recurso para financiar determinados
gastos

Xestionar o orzamento do exercicio 2016 coa máxima atención ao cumprimento da estabilidade e da
regra de gasto. Para isto, nos expedientes de recoñecemento extraxudiciais de créditos aprobados polo
Pleno Municipal e pola alcaldía no ano 2016, aplicouse ós créditos iniciais gasto correspondente a
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obrigas pendentes de aplicar ó orzamento, e segue consignado nos créditos iniciais gasto correspondente
a obrigas pendentes de aplicar ó orzamento conseguindo así que este crédito dispoñible non se utilice
para incrementar o gasto computable do presente exercicio 2016.

-

Se aprobou o Orzamento do exercicio 2016 cumprindo o obxectivo de estabilidade orzamentaria e da
regra de gasto e se aprobou cun superávit por importe de 180.916,08

Con todo o anterior, preténdese alcanzar coa liquidación do exercicio 2016 de novo a situación de
equilibrio e mantelo durante o exercicio 2017.

Con relación ás estimacións dos ingresos, cómpre sinalar que como previsións de dereitos recoñecidos
netos en 2016 e 2017 se parte dos datos que figuran na Liquidación do Orzamento do Concello para o
exercicio 2015, aínda que na execución final do Orzamento dos exercicios 2016 e 2017 tamén figurarán
as modificacións orzamentarias que se poidan efectuar en función dos recursos afectados provenientes
doutras administración públicas. Agora ben, dado que este dato non se coñece con total seguridade a día
de hoxe, pártese só das subvencións previstas nas consignacións iniciais a efectos de calcular a regra de
gasto.

Con todo isto e os escenarios que a continuación se van describir estaríamos a dar cumprimento ao
previsto no artigo 21 da LOEPSF, en canto a estimacións que son posibles realizar neste concello cos
datos de que se dispón.

En relación ao contido adicional que a Lei 27/2013 ven a fixar para o plan económico financeiro,
considera esta Alcaldía que merecen das seguintes apreciacións:

-

Non se considera necesario suprimir competencias distintas das propias e das exercidas por delegación,
por canto que se trata de manter un nivel de orzamento similar ao que ven sucedendo en exercicios
anteriores, nos que se presuposta con prudencia e a única distorsión que se produce é a derivada da
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realización de gastos por encima dos créditos orzamentados nunha contía superior a existente no
exercicio inmediatamente anterior (situación que, por outra parte debe ser corrixida).

-

En canto a xestión integrada e coordinada dos servizos obrigatorios que presta o Concello para reducir
custes, tratarase de cumprir tendo en conta as actuacións que a Deputación Provincial poida realizar en
canto a contratación dun estudo sobre os custos dos servizos obrigatorios que prestan os concellos a fin
de que determine cal é a mellor forma de prestar os mesmos, dando así cumprimento ao disposto no
artigo 26 da LBRL como consecuencia da modificación introducida pola Lei 27/2013, de racionalización
e sostenibilidade da Administración Local.

-

Incremento de ingresos para financiar os servizos obrigatorios que presta o concello. De momento non se
considera necesario aplicar esta medida por canto que basicamente o que se vai pretender é reducir o
gasto no exercicio 2016 e que sexa esta contención do gasto a que permita recuperar a situación de
equilibrio. No caso de que á hora de executar o orzamento do exercicio 2017 se observe que as
previsións de ingresos non se están a cumprir ou que por algún motivo excepcional hai que gastar máis
do previsto, tratarán de tomarse medidas entón de cara a aumentar ingresos naqueles conceptos en que
así sexa posible.

-

Racionalización organizativa. Non se considera necesario modificar este aspecto de momento.

-

Supresión de entidades de ámbito territorial inferior ao municipio. Este concello non ten entidades desta
natureza.

-

Unha proposta de fusión cun municipio colindante da mesma provincia. Considérase que tampouco se
trata dunha medida necesaria por canto que tal e como se ven demostrando este Concello, a pesares do
seu orzamento limitado, ten capacidade suficiente para seguir prestando os servizos básicos que presta
aos seus veciños sen ser necesario fusionarse con outros.

Por último, se considera que as medidas propostas son coherentes coas variacións interanuais das
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previsións orzamentarias respectivas.

VI.

CONCLUSIÓNS

Á vista do contido deste plan exposto nos apartados anteriores, formulo as seguintes conclusións:

-

No informe emitido pola Intervención municipal en relación á Liquidación do exercicio 2015
constatouse o incumprimento da estabilidade orzamentaria e da regra de gasto regulada no artigo 12 da
LOEPSF.

-

Como consecuencia do anterior, e dando cumprimento ao previsto no artigo 21 da LOEPSF, esta
Alcaldía formula o presente plan económico financeiro para a súa aprobación polo Pleno do Concello.

-

Considérase que unha vez aplicadas as medidas contidas no presente plan, o Concello de A Laracha
cumprirá co obxectivo de estabilidade orzamentaria e da regra do gasto ao final do exercicio 2016 e
2017, con ocasión da aprobación da liquidación dos mencionados exercicios. Estímase entón que nese
momento se producirá unha situación de equilibrio ou de superávit en termos de contabilidade nacional.
Tamén se estima un volume de débeda viva será moi inferior o legalmente previsto como límite.

A Laracha, 9 de Maio de 2016.

O alcalde
José Manuel Lòpez Varela

1.1- Estabilidad Presupuestaria
Entidad
Código
11-15-041AA-000
TOTAL

Ejercicio 2015
Tipo contaDenominación
bilidad
Laracha (A)

Limitativa

Ingresos no
financieros

Ajustes
Gastos no fipropia entinancieros
dad

8.198.190,26 8.174.797,16 -68.693,27
€
€
€
8.198.190,26 8.174.797,16 -68.693,27
€
€
€
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Ajustes por Capacidad/
operacio- necesidad
nes inter- de financianas
ción
0,00 €

-45.300,17 €

0,00 €

-45.300,17 €
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Entidad

Ejercicio 2016
Denominación

Código
11-15-041AA-000

Laracha (A)

Tipo contabilidad

Ingresos no
financieros

Ajustes
Gastos no fipropia entinancieros
dad

8.345.757,68 8.321.943,50
€
€
8.345.757,68 8.321.943,50
€
€

Limitativa

TOTAL
Entidad
Código

Denominación

11-15-041AA-000

Laracha (A)

10.000,00
€
10.000,00
€

Ajustes por
operaciones internas

Capacidad/
necesidad
financiación

0,00 €

33.814,18 €

0,00 €

33.814,18 €

Ejercicio 2017
Tipo contabilidad
Limitativa

TOTAL

Ingresos no
financieros

Ajustes
Gastos no fipropia entinancieros
dad

8.529.364,34 8.505.026,25
€
€
8.529.364,34 8.505.026,25
€
€

Ajustes por
operaciones internas

Capacidad/
necesidad
financiación

0,00 €

0,00 €

24.338,09 €

0,00 €

0,00 €

24.338,09 €

1.2- Regla de Gasto
Entidad
Código

Denominación

1115041AA000

Laracha (A)

TOTAL
Entidad
Código
1115041-

Denominación
Laracha (A)

Ejercicio 2015
Aumentos y
disminucio- Límite regla
nes
gasto 2016
(art.12.4)

Base Gasto
computable
liquidación
2015:

Tasa referencia 2016

5.196.223,68
€

5.263.774,58
€

0,00 €

5.263.774,58
€

6.720.348,10
-1.456.573,52 €
€

5.196.223,68
€

5.263.774,58
€

0,00 €

5.263.774,58
€

6.720.348,10
-1.456.573,52 €
€

Gasto compu- Cumplimiento/
table liquida- incumplimiento
ción 2016
regla gasto

Ejercicio 2016
Base Gasto
Gasto comAumentos y
Cumplimiento/
computable Tasa referenLímite regla
putable liincumplimiento
disminuciones
liquidación
cia 2016
gasto 2016
quidación
(art.12.4)
regla gasto
2016
2015:
6.720.348,10 6.841.314,36
0,00 € 6.841.314,36 € 6.841.314,3
0,00 €
€
€
6€
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AA000
6.720.348,10
€

TOTAL

6.841.314,36
€

0,00 € 6.841.314,36 €

Entidad
Código
1115041AA000

6.841.314,3
6€

0,00 €

Gasto computable liquidación
2017

Cumplimiento
/incumplimiento regla
gasto

Ejercicio 2017

Denominación

Laracha (A)

TOTAL

Base Gasto
computable
liquidación
2016:

Aumentos y
Tasa referendisminuciones
cia 2017
(art.12.4)

Límite regla
gasto 2017

6.841.314,36
€

6.991.823,27
€

0,00 € 6.991.823,27 €

6.991.823,2
7€

0,00 €

6.841.314,36
€

6.991.823,27
€

0,00 € 6.991.823,27 €

6.991.823,2
7€

0,00 €

1.3- Sostenibilidad Financiera
1.3.1- Deuda Pública

Entidad
Código
11-15-041-AA000

Denominación
Laracha (A)

TOTAL

Ejercicio 2015
Drn corrientes
7.286.480,40
€
7.286.480,40
€

Ajustes DF
31ª LPGE
2013

0,00 € 7.286.480,40 €
0,00 € 7.286.480,40 €

Entidad
Código
11-15-041-AA000

Denominación
Laracha (A)

TOTAL
Entidad
Código
11-15-041-AA-

Denominación
Laracha (A)

Drn ajustados

Deuda PDE
298.565,36
€
298.565,36
€

Coeficiente endeudamiento
4,10%
4,10%

Ejercicio 2016
Drn corrientes
7.417.637,04
€
7.417.637,04
€

Ajustes DF
31ª LPGE
2013

Drn ajustados

0,00 € 7.417.637,04 €
0,00 € 7.417.637,04 €

Deuda PDE
268.708,82
€
268.708,82
€

Coeficiente endeudamiento
3,62%
3,62%

Ejercicio 2017
Ajustes DF
Drn corrienCoeficiente en31ª LPGE Drn ajustados Deuda PDE
tes
deudamiento
2013
7.580.825,05
0,00 € 7.580.825,05 € 238.852,28
3,15%
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000

€
7.580.825,05
€

TOTAL

0,00 € 7.580.825,05 €

€
238.852,28
€

3,15%

1.3- Sostenibilidad Financiera
1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad

Ejercicio 2015
Denominación

Código
11-15-041-AA000

Deuda comercial
corriente

Laracha (A)

180.931,79 €

TOTAL

180.931,79 €
Entidad

11-15-041-AA000
TOTAL

Deuda comercial
corriente

Laracha (A)

11-15-041-AA000
TOTAL

207.489,71
€
207.489,71
787,32 €
€

787,32 €

PMP
-7,69
-7,69

Deuda comercial
cerrados

Saldo 413

Total deuda comercial

PMP

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

Entidad
Código

Saldo 413

Total deuda comercial
389.208,8
2€
389.208,8
2€

Ejercicio 2016
Denominación

Código

Deuda comercial
cerrados

Ejercicio 2017
Denominación

Deuda comercial
corriente

Laracha (A)

Deuda comercial
cerrados

Saldo 413

Total deuda comercial

PMP

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

2.1- Sobre empleos no financieros

Medida

REDUCCIÓN
DE LA CUENTA 413

Soporte
jurídico

Entidad
afectada

Efecto económico Efecto ecoFecha de
Fecha de
ejercicio
nómico
Tipo de conaplicación
Capítulo
aprobación
2016
ejercicio
tabilidad
efectiva
2017

4.- Otros Laracha (A) Limitativa

2 27/05/2016
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30/12/201
6

97.527,34
€

48.763,67
€
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97.527,34
€

TOTAL

Acuerdo de no Entidad
Tipo de
Partida predisponibilidad afectada contabilidad supuestaria

Capítulo

Fecha de
Fecha de
aplicación
aprobación
efectiva

TOTAL
Acuerdo de racionalización Entidad
sector público afectada
art. 116 bis
TOTAL

Tipo de
contabilidad

Capítulo

Fecha de aprobación

48.763,67
€

Efecto Efecto ecoeconóminómico
co ejerci- ejercicio
cio 2016
2017
0,00 €
0,00 €

Efecto
Efecto
Fecha de
económico económiaplicación
ejercicio co ejerciefectiva
2016
cio 2017
0,00 €
0,00 €

EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS

97.527,34
€

48.763,67
€

2.2- Sobre recursos no financieros
Medida

Soporte jurídico

Entidad
afectada

Tipo de
contabilidad

TOTAL

Capítulo

Fecha de
Efecto ecoFecha de aplica- Efecto económiaprobanómico ejerción efectiva
co ejercicio 2016
ción
cicio 2017
0,00 €
0,00 €

EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS
NO FINANCIEROS

0,00 €

0,00 €

2.3- Total de las medidas
SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS
Núm.
MEDIDAS
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO
ART.118 BIS
TOTALES

Efecto ecoEfecto económinómico ejerco ejercicio 2016
cicio 2017
1
97.527,34 € 48.763,67 €
0
0,00 €
0,00 €
0

0,00 €

0,00 €

1

97.527,34 €

48.763,67 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS
Núm. Efecto económico ejercicio
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2016
MEDIDAS
TOTALES

0
0

nómico ejercicio 2017
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO
Efecto ecoEfecto económico ejercicio
nómico ejer2016
cicio 2017

Núm.
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS
TOTALES

1

97.527,34 €

48.763,67 €

0

0,00 €

0,00 €

1

97.527,34 €

48.763,67 €

3.1- Estabilidad Presupuestaria
Entidad
Código
11-15-041-AA000
TOTAL

Ejercicio 2016
Capacidad/necesidad financiación previa

Laracha (A)

33.814,18 €

97.527,34 €

131.341,52 €

33.814,18 €

97.527,34 €

131.341,52 €

Entidad
Código
11-15-041-AA000
TOTAL

Efecto medidas

Capacidad/necesidad financiación
PEF

Denominación

Ejercicio 2017
Efecto medidas

Capacidad/necesidad financiación
PEF

Denominación

Capacidad/necesidad financiación previa

Laracha (A)

24.338,09 €

48.763,67 €

73.101,76 €

24.338,09 €

48.763,67 €

73.101,76 €

3.2- Regla de Gasto
Entidad
Código
11-15-041-AA000
TOTAL

Ejercicio 2016
Denominación

Laracha (A)

Cumplimiento /incumplimiento regla
gasto previa

Efecto medidas

Cumplimiento /incumplimiento regla
gasto PEF

0,00 €

97.527,34 €

97.527,34 €

0,00 €

97.527,34 €

97.527,34 €
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Entidad

Ejercicio 2017
Denominación

Código
11-15-041-AA000
TOTAL

Cumplimiento /incumplimiento regla
gasto previa

Laracha (A)

Cumplimiento /incumplimiento regla gasto
PEF

Efecto medidas

0,00 €

48.763,67 €

48.763,67 €

0,00 €

48.763,67 €

48.763,67 €

3.3- Sostenibilidad Financiera
3.3.1- Deuda Pública

Entidad
Código
11-15-041-AA000
TOTAL

Ejercicio 2016
Efecto
medidas

Drn ajustados
PEF

Drn ajustados
previo

Laracha (A)

7.417.637,04 €

0,00 €

7.417.637,04 €

0,00 €

0,00%

7.417.637,04 €

0,00 €

7.417.637,04 €

0,00 €

0,00%

Entidad
Código
11-15-041-AA000
TOTAL

Deuda
PDE

Coeficiente
endeudamient
o

Denominació
n

Ejercicio 2017
Efecto
medidas

Drn ajustados
PEF

Deuda
PDE

Coeficiente
endeudamient
o

Denominació
n

Drn ajustados
previo

Laracha (A)

7.580.825,05 €

0,00 €

7.580.825,05 €

0,00 €

0,00%

7.580.825,05 €

0,00 €

7.580.825,05 €

0,00 €

0,00%

3.3- Sostenibilidad Financiera
3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad
DenominaCódigo
ción
11-15-041Laracha (A)
AA-000
TOTAL
Entidad
DenominaCódigo
ción
11-15-041Laracha (A)

Deuda comercial
corriente

Ejercicio 2016
Deuda comercial
Saldo
cerrados
413

Total deuda
comercial

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ejercicio 2017
Deuda comercial
Saldo
cerrados
413
0,00 € 0,00 €

Total deuda
comercial
0,00 €

Deuda comercial
corriente
0,00 €
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PM
P
0,0
0
0,0
0

PM
P
0,0
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AA-000
TOTAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0
0,0
0

6.- RATIFICACIÓN MODIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS) 2015.-

O secretario da lectura ao ditame emitido pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do
Pleno, en relación co presente asunto, onde se deu conta da Resolución da Alcaldía nº 287/2016 do 9 de
maio de 2016 relativa ao asunto do epígrafe e que ten o seguinte tenor literal:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.-

O pasado 16 de decembro de 2015 o Pleno da Corporación aprobou a participación no PLAN DE
ACCIÓN SOCIAL (PAS) 2015 de acordo coas Bases reguladoras aprobadas polo Pleno da Deputación
Provincial en sesión ordinaria do día 8 de outubro de 2015, e publicadas no BOP nº 196 do 14 de outubro
de 2015.

O 2 de febreiro de 2016 a Deputación Provincial da Coruña requiriu ao Concello da Laracha a eliminación
dos investimentos: “Mellora de capa de rodadura do camiños rurais nas parroquias de Coiro e Lemaio”,
“Afirmado e mellora de capa de rodadura de camiños rurais nas parroquias de Cabovilaño, Lendo e
Soutullo” e “Afirmado e mellora de capa de rodadura do camiño rural AC 400-Vista Alegre, parroquia de
Soandres”, ao entender que non teñen carácter social no sentido previsto na base 2.2 das reguladoras do
PAS 2015.

Redáctanse dous novos proxectos financeiramente sostibles de carácter social: “Melloras e substitución de
beirarrúas para o cumprimento das condicións de accesibilidade (Orden VIV/561/2010 e prazos do RD
legislativo 1/2013) na rúa Epifanio Campo Núñez e para Mellora dos accesos ao Centro de saúde (Fase
1)” e “Cambio de cuberta no polideportivo de Caión”, e realízanse para os mesmos os seguintes
documentos:
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Memorias económicas da Alcaldía específicas para cada novo investimento.
Informes xustificativos do carácter social dos novos investimentos
Informes técnicos sobre os novos investimentos
Informes da arquitecta técnica municipal e do secretario sobre a dispoñibilidade dos terreos en cada un
dos novos proxectos técnicos.
Informes da interventora específico para cada novo investimento.

O Pleno da Corporación aproba, o 23 de marzo de 2016, a modificación do acordo adoptado polo Pleno da
Corporación na sesión extraordinaria do 16 de decembro de 2015 relativo ao PLAN DE ACCIÓN SOCIAL
(PAS) 2015 da Deputación Provincial da Coruña, no sentido de eliminar os investimentos financeiramente
sostibles requiridos pola Deputación Provincial da Coruña ao entender que non teñen carácter social no
sentido previsto na base 2.2 das reguladoras do PAS 2015 e incluíndo os seguintes investimentos
financeiramente sostibles de carácter social, de acordo co financiamento que se especifica, aprobando os
seus proxectos das obras:

Denominación da obra
Melloras e substitución

de

beirarrúas

para

Deputación

Concello

Orzamento

167550,84
69217,86

552,10
340,83

168102,94
69558,69

o

cumprimento das condicións de accesibilidade (Orden
VIV/561/2010 e prazos do RD legislativo 1/2013) na rúa
Epifanio Campo Núñez e para Mellora dos accesos ao
Centro de saúde (Fase 1)
Cambio de cuberta no polideportivo de Caión

A Deputación Provincial da Coruña, o 18 de abril de 2016, require o seguinte ao concello da Laracha a: a)
corrixir o proxecto no investimento: “Melloras e substitución de beirarrúas para o cumprimento das
condicións de accesibilidade (Orden VIV/561/2010 e prazos do RD legislativo 1/2013) na rúa Epifanio
Campo Núñez e para Mellora dos accesos ao Centro de saúde (Fase 1)” en tanto que no seu orzamento a
porcentaxe dos custes indirectos que se inclúen nos prezos descompostos é do 9% en cada unha das partidas
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cando para este tipo de obra a porcentaxe máxima é o 6%; b) corrixir o acordo plenario que asignou á
Deputación Provincial un financiamento de 477873,31 euros cando o subvención provincial asignada ao
concello é de 477853,31 euros.

O Pleno da Corporación, en sesión do 27 de abril de 2016, acorda modificar os acordos adoptados polo
Pleno da Corporación, nas sesións extraordinaria do 16 de decembro de 2015 e ordinaria do 23 de marzo
de 2016, relativos ao PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS) 2015 da Deputación Provincial da Coruña, no
sentido de axustar o financiamento ao ter excedido o importe da subvención na cantidade asignada á
Deputación Provincial da Coruña, incorporando porén un financiamento de 20,00 euros por parte do
concello no investimento “Afirmado e mellora de capa de rodadura de camiños rurais na parroquia de
Vilaño” e reducindo na mesma cantidade o correspondente á Deputación de tal forma que o resumo quedou
da maneira seguinte:

A) Investimentos financeiramente sostibles de carácter social:

Denominación da obra
Melloras e substitución de beirarrúas para o

Deputación

Concello

Orzamento

ao Centro de saúde (Fase 1)
Cambio de cuberta no polideportivo de Caión
Afirmado e mellora de capa de rodadura de camiños

167550,84
69217,86

552,10
340,83

168102,94
69558,69

rurais na parroquia de Torás
SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE CARÁCTER

103104,61

0,00

103104,61

SOCIAL

339873,31

892,93

340766,24

Deputación

Concello

Orzamento

cumprimento das condicións de accesibilidade (Orden
VIV/561/2010 e prazos do RD legislativo 1/2013) na
rúa Epifanio Campo Núñez e para Mellora dos accesos

B) Outros investimentos financeiramente sostibles:

Denominación da obra
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Afirmado e mellora de capa de rodadura de camiños
rurais na parroquia de Vilaño
Afirmado e mellora de capa de rodadura de camiños
rurais na parroquia de Soandres
SUBTOTAL OUTROS INVESTIMENTOS

76480,00

506,70

76986,70

61500,00
137980,00

259,13
765,83

61759,13
138745,83

Deputación

Concello

Orzamento

339873,31
137980,00
477853,31

892,93
765,83
1658,76

340766,24
138745,83
79512,07

C) Resumo:
Denominación da obra
SUBTOTAL INVESTIMENTOS DE CARÁCTER
SOCIAL
SUBTOTAL OUTROS INVESTIMENTOS
TOTAL

Do mesmo modo acordou modificar o acordo adoptado polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria do
23 de marzo de 2016 relativo ao PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS) 2015 da Deputación Provincial da
Coruña, no sentido de aprobar novamente o proxecto técnico do investimento financeiramente sostibles de
carácter social, a requirimento da Deputación Provincial da Coruña, incorporando a modificación do seu
orzamento na porcentaxe dos custes indirectos que se inclúen nos prezos descompostos, e sen alteración no
orzamento total nin no financiamento:
Denominación da obra
Melloras e substitución

de

beirarrúas

para

Deputación

Concello

Orzamento

167550,84

552,10

168102,94

o

cumprimento das condicións de accesibilidade (Orden
VIV/561/2010 e prazos do RD legislativo 1/2013) na
rúa Epifanio Campo Núñez e para Mellora dos accesos
ao Centro de saúde (Fase 1)

A Deputación Provincial da Coruña presentou escrito de subsanación de documentación o pasado 28 de
abril, logo de que o Proxecto da obra “CAMBIO DE CUBERTA NO POLIDEPORTIVO DE CAIÓN” fose
supervisado pola Oficina de Supervisión de Proxectos da Deputación Provincial, no que se indicaba que
“revisada a documentación presentada nesta convocatoria, atopáronse as deficiencias que de seguido se
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indican (…): ● No proxecto técnico da obra faltan os planos. ● O proxecto carece do estudo xeotécnico ou,
no seu caso, da xustificación da non necesidade do mesmo. ● As unidades de obra 01.01 e 01.02 inclúen a
carga e transporte a vertedoiro autorizado, que deberán ser calculadas no estudo de xestión de residuos da
construción e demolición, coa finalidade de evitar duplicidades.”
Incorporados os planos, emitido informe de innecesariedade de estudo xeotécnico e modificadas as
unidades de obra 01.01 e 01.02, cómpre con carácter urxente proceder á aprobación do proxecto en tanto
que a plataforma SUBTEL da Deputación Provincial da Coruña para a tramitación de subvención só
permitirá as modificacións o vindeiro día 9 de maio.
De conformidade cos artigos 198.5 da da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia e 121 e a disposición adicional segunda do Texto Refundido da Lei
de Contratos das Administracións Públicas, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de
novembro, RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar novamente o proxecto técnico do investimento financeiramente sostible de carácter
social “CAMBIO DE CUBERTA NO POLIDEPORTIVO DE CAIÓN”, a requirimento da Deputación
Provincial da Coruña, incorporando os planos ao proxecto técnico da obra, a xustificación da non
necesidade do estudo xeotécnico, e a corrección das unidades de obra 01.01 e 01.02 que incluían a carga e
transporte a vertedoiro autorizado, as cales se incluíron no estudo de xestión de residuos da construción e
demolición coa finalidade de evitar duplicidades.

SEGUNDO.- Someter o proxecto coas modificacións indicadas ao Pleno da Corporación na primeira
sesión que se celebre para a ratificación da súa aprobación aos efectos da Base 5 das Bases Reguladoras
do Plan de Acción Social (PAS) 2015.

Asinado dixitalmente polo sr. Alcalde, José Manuel López Varela, do que eu secretario, Miguel Iglesias
Martínez, dou fe”.

Antonio Antelo Añón, portavoz do grupo político municipal Mixto, manifesta que votará a favor e que
agarda que sexa a definitiva.
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O asunto é sometido a votación, resultando que o Pleno da Corporación, co ditame favorable da Comisión
Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno, adopta, por unanimidade dos membros presentes, o
seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar novamente, aos efectos da Base 5 das Bases Reguladoras do Plan de Acción Social
(PAS) 2015, o proxecto técnico do investimento financeiramente sostible de carácter social “CAMBIO DE
CUBERTA NO POLIDEPORTIVO DE CAIÓN”, a requirimento da Deputación Provincial da Coruña,
incorporando os planos ao proxecto técnico da obra, a xustificación da non necesidade do estudo xeotécnico,
e a corrección das unidades de obra 01.01 e 01.02 que incluían a carga e transporte a vertedoiro autorizado,
as cales se incluíron no estudo de xestión de residuos da construción e demolición coa finalidade de evitar
duplicidades.

SEGUNDO.- Facultar expresamente ao sr. Alcalde-Presidente para todo o relacionado coa tramitación e
xestión do presente acordo e o correspondente expediente.

7.- MODIFICACIÓN ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN TURÍSTICA COSTA DA MORTE, CMAT.O secretario da lectura ao ditame emitido pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do
Pleno, en relación co presente asunto, onde se deu conta do expediente no que consta:

1.- O Pleno da Corporación, en sesión ordinaria do 29 de xaneiro do 2014, acordou, por unanimidade dos
membros presentes, integrase na CMAT (COSTA DA MORTE ASOCIACION DE TURISMO) e nomear
representante do Concello da Laracha na Asociación ao Alcalde-Presidente en cada momento, sendo naquel
mandato 2011-2015, José Manuel López Varela.

2.- O 28 de abril de 2016 a Asemblea ordinaria da Asociación Turística Costa da Morte, CMAT, aprobou por
unanimidade a modificación dos Estatutos da Asociación sinalando que deben levarse aos plenos de cada
concello para ser aprobados para o que se dará un prazo de dous meses (maio e xuño).
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3.- O sr. Alcalde redacta proposta nos termos solicitados pola CMAT á vista de que o Pleno da Corporación
celebrara sesión ordinaria o vindeiro 27 de maio e, sendo preciso que con anterioridade á súa convocatoria o
asunto sexa previamente ditaminado pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno.

Antonio Antelo Añón, portavoz do grupo político municipal Mixto, manifesta que vaise a abster o mesmo
que fixo na Comisión Informativa.

Eladio Verdía García, portavoz do grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE, anuncia que
votarán a favor porque é positivo e considérano unha oportunidade.

O sr. Presidente explica as cotas a pagar que teñen un 50% de compoñente fixo, un 25% en función da
poboación e outro 25% en función das prazas hoteleiras, correspondéndolle á Laracha 2377 euros.

Visto o informe emitido polo secretario da Corporación, o asunto é sometido a votación, resultando que o
Pleno da Corporación, co ditame favorable da Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do
Pleno, adopta, por quince (15) votos a favor correspondentes aos grupos municipais do P.P., do BNG e dos
Socialistas de Galicia-PSOE e unha (1) abstención correspondente ao concelleiro do grupo político
municipal Mixto, o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar a modificación dos Estatutos da Asociación Turística Costa da Morte, CMAT
aprobada pola Asemblea ordinaria o 28 de abril de 2016.

SEGUNDO.- Dar conta do presente acordo á Asociación Turística Costa da Morte, CMAT.

8.- INCORPORACIÓN COMO ASOCIADO DO CONCELLO DA LARACHA Á ASOCIACIÓN “COSTA
DA MORTE GDR”.-

O secretario da lectura ao ditame emitido pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do
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Pleno, en relación co presente asunto, onde se deu da proposta da Alcaldía do 18 de maio de 2016 que sinala
o seguinte:

“O 30 de marzo de 2016 celebráronse reunións das respectivas xuntas directivas da Asociación de
Desenvolvemento da Comarca de Bergantiños e da Asociación Costa da Morte GDR, nas que se acordou
modificar os Estatutos da Asociación Costa da Morte GDR para adaptalos ao requirido polas Bases do
novo Programa LEADER Galicia 2014-2020 e abarcar todo o territorio da Costa da Morte (17 concellos
integrantes do GDR 22).

O 22 de abril de 2016 aprobouse en Asemblea Xeral Extraordinaria da Asociación Costa da Morte GDR a
modificación dos Estatutos que foron remitidos o día 26 de abril ao Rexistro de Asociacións da Coruña para
o seu visado.

Tralo visado dos Estatutos deberá celebrarse Asemblea Xeral Extraordinaria para elixir á nova xunta
directiva de 21 membros, dos que 8 serán representantes dos concellos.

Para poder ser elector e elixible como membro da xunta directiva hai que ser asociado (art. 9 a) dos
Estatutos) e ter pago a cota de ingreso (art. 10 a) dos Estatutos). Segundo o artigo 7 dos Estatutos deberá
remitirse acordo do órgano competente que exprese a vontade de ser asociado e comprometerse coa
consecución dos fins estatutarios e nomear á persoa que representará ao concello na asociación e quen a
substitúa.

O prazo para remitir a AGADER a inscrición da modificación dos estatutos, a nova xunta directiva e a
Estratexia de Desenvolvemento Local remata o vindeiro 2 de xullo.

Segundo o artigo 5 dos Estatutos: “A Asociación pretende constituírse coa finalidade de ser o núcleo de
integración e representación dos diferentes axentes territoriais, institucionais, sociais e económicos, tanto
públicos como privados, interesados en promover o desenvolvemento do territorio de actuación, para
conseguir os seguintes fins:
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a)Vertebrar os diferentes sectores socioeconómicos e constituír un foro de debate continuo sobre os
problemas da zona, prestando especial atención aos mozos, ás mulleres, a protección do medio ambiente
e á creación de emprego.
b) Sensibilizar ás administracións locais, autonómica e estatal, así como as institucións comunitarias
europeas, canalizando as demandas da poboación do territorio, co obxecto de optimizar o
aproveitamento dos recursos endóxenos da zona de cara ao seu desenvolvemento harmónico e integral.
c) Ser centro receptor e distribuidor de toda a información relativa ao desenvolvemento socioeconómico do
medio rural, tanto a nivel nacional coma internacional, centrándose esta labor principalmente no
coñecemento dos recursos e promoción de proxectos e iniciativas de interese para lograr un
desenvolvemento harmónico, equilibrado, endóxeno, sostible e integral
d) Posibilitar entre os asociados e outros interesados o intercambio de experiencias e metodoloxías de
animación e desenvolvemento socioeconómico.
e) Potenciar, revalorizar e preservar os recursos naturais, culturais, históricos e artísticos da zona.
f) Concienciar á poboación da necesidade de protexer o ambiente e o contorno rural, e tomar parte activa
niso, mediante actividades orixinais e innovadoras.
g) Formular e transmitir á poboación a estratexia adecuada para lograr o desenvolvemento da zona, así
como promover a súa aplicación.
h) Articular unha dinámica de participación que facilite o desenvolvemento tanto social como económico
i) Articular medidas de cara a acadar unha accesibilidade universal en todo o ámbito de actuación do
grupo”.

Polo seu carácter asociativo e supramunicipal cómpre que o Pleno da Corporación, ao abeiro do art. 22.2
b) e da disposición adicional 5ª da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
manifeste a vontade de ser asociado da asociación e comprometerse coa consecución dos fins estatutarios e,
designe á persoa que a representará na asociación e o seu suplente.

É preceptivo o informe do secretario ao abeiro do artigo 47.2 g) da Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local e do artigo 173.1 b) do Reglamento de Organización, Funcionamiento y
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Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Tralo informe do secretario o asunto someterase á ditame da Comisión Informativa Permanente de Asuntos
Xerais do Pleno e posteriormente ao Pleno da Corporación.
Visto que o Pleno da Corporación celebrara sesión ordinaria o vindeiro día 27 de maio e, sendo preciso que
con anterioridade á súa convocatoria o asunto sexa previamente ditaminado pola Comisión Informativa
Permanente de Asuntos Xerais do Pleno, pola presente, vista a conveniencia de participar na asociación,
propoño á Comisión Informativa que ditamine favorablemente e ao Pleno da Corporación que amose a súa
vontade de que o Concello da Laracha se incorpore como asociado á ASOCIACIÓN “COSTA DA MORTE
GDR” comprometéndose coa consecución dos fins estatutarios e, nomear á persoa que a representará na
asociación, para o que propoño sexa o titular da Alcaldía en cada momento, como presidente da
Corporación e representante do concello e sexa substituído polo primeiro tenente alcalde, José Ramón
Martínez Barbeito.
A Laracha, 18 de maio de 2016”.

Visto o informe emitido polo secretario da Corporación, o asunto é sometido a votación, resultando que o
Pleno da Corporación, co ditame favorable da Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do
Pleno, adopta, por unanimidade dos membros presentes, o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Amosa-la vontade do Concello da Laracha de incorporarse como asociado na ASOCIACIÓN
COSTA DA MORTE GDR comprometéndose coa consecución dos fins estatutarios.

SEGUNDO.- Nomear representante do Concello da Laracha na Asociación ao Alcalde-Presidente en cada
momento, sendo no presente mandato 2015-2019, José Manuel López Varela, e como suplente ao primeiro
tenente alcalde José Ramón Martínez Barbeito.

9.- CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E O CONCELLO
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DA LARACHA PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE AMPLIACIÓN E REFORMA DO CENTRO
DE SAÚDE DE LARACHA.-

O secretario da lectura ao ditame emitido pola Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do
Pleno, en relación co presente asunto, onde se deu conta do requirimento do SERGAS de aprobación formal
do borrador do convenio referido no epígrafe.

Eladio Verdía García, portavoz do grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE, manifesta que
votarán a favor aínda que xa se verá para cando se fai a obra, sinalando que semella que están a aflorar
millóns na Xunta.

Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, di que tamén votarán a favor do
convenio aínda que pon en dúbida o prazo de execución dunha obra prometida no 2009 e engade que xa vai
sendo hora de que a Xunta asuma os gastos de mantemento do centro de saúde.

O sr. Presidente afirma que o convenio establece tres anos polo que agardan que nese prazo estea executada
a ampliación do centro de PAC, pois considera que é unha ampliación grande que outorgará máis servizos e
comodidade aos veciños da Laracha.

O asunto é sometido a votación, resultando que o Pleno da Corporación, co ditame favorable da Comisión
Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno, adopta, por unanimidade dos membros presentes, o
seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar o convenio de cooperación entre o servizo galego de saúde e o concello da Laracha
para a execución das obras de ampliación e reforma do Centro de Saúde da Laracha co seguinte tenor literal:
“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E O CONCELLO DA
LARACHA PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE AMPLIACIÓN E REFORMA DO CENTRO DE
SAÚDE DE LARACHA

En ............a………………………………..
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REUNIDOS

Dunha parte, D. Jesús Vázquez Almuíña, conselleiro de Sanidade e presidente do Servizo Galego de Saúde,
organismo autónomo adscrito a dita consellería, actuado en nome representación de este último, e no
exercicio das facultades que lle veñen atribuídas no artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora
da Xunta e da súa Presidencia, e nos Decretos 41/2013 e 43/2013, do 21 de febreiro, polos que se
establecen as estruturas orgánicas da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde e de
conformidade co establecido na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como na
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

Doutra parte a D. _______________________, actuando en nome e representación do Concello de
Laracha, en virtude da súa condición de Alcalde - Presidente da citada Corporación, segundo o disposto no
artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, 61.1 da Lei 5/1997, de
administración local de Galicia e o artigo 41.1 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

As partes intervenientes recoñécense capacidade legal para outorgar o presente convenio, e para iso,

EXPOÑEN

Que a fin de dar unha mellor resposta aos problemas de saúde da colectividade, mediante unha máis rápida
atención asistencial ao cidadán, faise necesario a ampliación e reforma do centro de saúde de Laracha.
Conscientes de dita necesidade as partes intervenientes acordan unir os seus esforzos para acadar o
obxectivo sinalado. Por iso e a fin de levar adiante o proxecto das citadas obras de ampliación e reforma no
Concello de referencia, é necesario a concorrencia de medios e achegas de ambas as dúas partes
interesadas, polo que é preciso determinar o contido de dita cooperación.

Por todo isto, formalizan o presente convenio de acordo coas seguintes

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na
https://sede.alaracha.es (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica
municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos).”

Documento firmado digitalmente. CVD: C6hDKKTmDmWKQokAjh+p
CN="IGLESIAS MARTINEZ, MIGUEL (FIRMA)", GIVENNAME=MIGUEL, SURNAME=IGLESIAS, SERIALNUMBER=34897065Q, C=ES
CN=MARTINEZ BARBEITO JOSE RAMON - DNI 76347367V, GIVENNAME=JOSE RAMON, SURNAME=MARTINEZ BARBEITO, SERIALNUMBER=76347367V, OU=certificado electrónico
El documento consta de un total de:60 página/s. Página 42 de 60.

CLÁUSULAS

Primeira.- O obxecto do presente Convenio é establecer a colaboración entre o Concello de Laracha e o
Servizo Galego de Saúde para a ampliación e reforma do centro de saúde de Laracha.

Segunda.- Que o Concello de Laracha comprométese a realizar todos os trámites patrimoniais e
urbanísticos que sexan necesarios a fin de posibilitar a cesión patrimonial ao Servizo Galego de Saúde
dunha parcela libre de cargas e gravames, sen reserva algunha, coa clasificación de uso sanitario e
comprometese a obter os permisos e autorizacións que foran necesarios para executar as obras de a
ampliación e reforma do centro de saúde de Laracha.

Terceira.- De acordo co anterior co fin de tramitar a cesión da propiedade da parcela onde se realizará a
ampliación do centro de saúde, o Concello ten enviado ao Servizo Galego de Saúde a seguinte
documentación:

- Certificación do Acordo do Pleno da corporación municipal cedendo o Servizo Galego de Saúde a
parcela, indicando referencia catastral.
-Certificación do cumprimento do establecido nos artigos 109 e 110 do regulamento de bens das Entidades
Locais.
-Certificación do rexistro da propiedade de titularidade, con indicación de que os bens a transferir teñen
carácter patrimonial e situación de cargas e gravames.
-Certificado catastral.

Comprobada a documentación, e previa autorización do Consello da Xunta, a cesión será elevada a
escritura pública e inscrita no rexistro da propiedade. A devandita escritura contemplará o dereito de
reversión a favor do concello no suposto de que o inmoble a construír deixara de prestar servizo como
Centro de Saúde.
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Cuarta.- O Concello de Laracha asumirá todos os gastos necesarios para dotar á parcela para a
ampliación do centro de saúde das infraestruturas necesarias, tales como accesos rodados e peonís,
abastecemento de auga, saneamento, subministración eléctrica, alumeado, telefonía, aparcamento etc...,
estas infraestruturas deberán estar realizadas á entrada en funcionamento do centro de saúde.

Quinta.- O Concello de Laracha comprométese a regular nas ordenanzas fiscais a exención a favor dos
centros sanitarios titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia ou do Servizo Galego de Saúde, do
pagamento do imposto sobre bens inmobles, de conformidade co previsto no artigo 62.3 do texto refundido
da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
así como de calquera tipo de taxas e prezos públicos que non se correspondan con servizos que se prestan
de xeito continuado.

Sexta.- O Servizo Galego de Saúde farase cargo do pago das taxas de licenzas e imposto sobre
construcións, instalacións e obras. Non obstante, o Concello de Laracha comprométese a modificar a
Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre construcións, instalacións e obras, para recoller unha
bonificación do 95% de acordo co disposto no artigo 103 do RDL 2/2004, reguladora das facendas locais,
concretamente apartado 2.a) cando recolle a posibilidade de establecer bonificacións de ata o 95% “ a
favor das construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade
municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico artísticas ou de fomento de emprego que
xustifiquen tal declaración. Corresponderá a dita declaración ao Pleno da Corporación e se acordará,
previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maioría simple de seus membros”.

Sétima.- O Concello de Laracha farase cargo do derribo das antigas escolas situadas na parcela a ceder,
poñendo a disposición do Servizo Galego de Saúde o terro libre de calquera construción que impida o
inmediato inicio das obras de a ampliación e reforma do centro de saúde de Laracha.

Oitava.- O Servizo Galego de Saúde comprométese á elaboración, e de ser o caso, á supervisión e á
aprobación do proxecto técnico, así como a contratar, dirixir e executar as obras de ampliación do centro
de saúde, con cargo aos seus orzamentos. Para tal fin, a Corporación deberá facilitarlle ao dito organismo,
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toda a documentación que sexa necesaria para a redacción do proxecto de obras (planos topográficos,
información urbanística, características das infraestruturas existentes, así como o proxecto de
urbanización), incluídas as licencias e demais permisos urbanísticos ou de obras que sexan necesarios.

Novena.- Constituirase unha comisión de seguimento que interprete e asegure o bo fin e cumprimento do
obxecto deste Convenio así como que resolva as controversias xurdidas como consecuencia da execución
deste.

A comisión estará formada por dous representantes de cada unha das partes, nomeados polos seus máximos
responsables. A comisión reunirase por solicitude dunha das partes asinantes, considerándose constituída
se asiste polo menos un dos representantes de cada entidade.

Decima.- O presente Convenio entrará en vigor o día da súa sinatura e terá unha vixencia de tres anos,
podendo ser prorrogado por mutuo acordo das partes asinantes antes da data da súa finalización, ata a
consecución do seu obxectivo.

Undécima.- O incumprimento de calquera das obrigas establecidas neste documento dará lugar á
resolución do mesmo e no seu caso, a indemnización dos danos e perdas causados.

Duodécima.- Este Convenio ten carácter administrativo, quedando as partes que subscriben suxeitas á
xurisdición contencioso- administrativa para a resolución de calquera conflito que puidese xurdir na
aplicación deste.

Así queda redactado o presente Convenio que, en proba de conformidade asinan os comparecentes, por
triplicado exemplar no lugar e data indicados ao inicio.

POLO SERVIZO GALEGO DE

POLO CONCELLO DA LARACHA

SAÚDE”
SEGUNDO.- Dar conta do presente acordo ao Servizo Galego de Saúde para proceder á sinatura do
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convenio de cooperación proposto.

10.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO AO PERÍODO LEGAL DE PAGO
E AO PERÍODO MEDIO DE PAGO, CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2015.En cumprimento do sinalado no artigo 4.4 da Lei 15/2010 do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do
29 de decembro, pola que establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, o
secretario procede a dar conta do informe de intervención pertencente ao primeiro trimestre de 2016, que
literalmente di:

“INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Análise do Período legal de pago e do Período medio de pago no Primeiro trimestre de 2016

Lexislación aplicable:

- Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións
comerciais, en redacción dada pola Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación de la Lei 3/2004.
- Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, pola que se aproba o Texto Refundido de la Lei de
Contratos do Sector Público (TRLCSP).
- Real Decreto 1496/2003, de 28 de novembro, polo que aproba o Regulamento polo que se regulan as
obrigas de facturación, e se modifica o Regulamento del Imposto sobre o Valor Engadido.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba el Regulamento de Contratos das
Administracións Públicas.
- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido de la Lei Reguladora
das Facendas Locais.
- Real Decreto Lei 4/2013, de 22 de febreiro, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do
crecemento e da creación de emprego
- Lei 13/2014, de 14 de xullo, de transformación do Fondo para o Financiamento dos Pagos a Provedores.
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- Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira
(LOEOSF)
- Orde Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de suministro de
información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sostenibilidade Financeira.
- Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de
facturas no sector público.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio
de pago a provedores das administracións públicas e as condicións e o procedemento de retención de
recursos dos réximes de financiamento, previstos na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira.

Tendo en conta a lexislación anterior e en relación co asunto de referencia, Rut Presas Pardo, Interventora
do Concello da Laracha dende o 11 de xaneiro de 2016 INFORMA baseándome na documentación existente
no programa de contabilidade:

1.- RESPECTO AO PERÍODO LEGAL DE PAGO:

1.1.- Obxecto do informe

O artigo 4.3 da Lei 15/2010 indica que: “Os Tesoureiros ou, no seu defecto, os Interventores das
Corporacións locais elaborarán trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos previstos nesta
Lei para o pago das obrigas de cada Entidade local, que incluirá necesariamente o número e contía global
las obrigas pendentes nas que se estea incumprindo o prazo”.

O contido do mencionado informe foi desenvolvido polo Ministerio de Economía e Facenda a través da
Oficina Virtual de Coordinación Financeira coas Entidades Locais dependente do mesmo. Al tal fin
publicouse unha Guía para elaborar os informes, que foi actualizada no pasado mes de marzo de 2015, e de
acordo coa cal dito informe conterá a seguinte información:
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a) Pagos realizados no trimestre
b) Intereses de demora pagados no trimestre
c) Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do trimestre

Pois ben, nos apartados 1.3 e seguintes do presente informe será detallada a información anterior.

1.2.-Prazos de pago a ter en conta

Segundo establecía o artigo 216.4 do Texto Refundido de la Lei de Contratos do Sector Público, “la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días naturales siguientes a la
fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la
realización total o parcial del contrato”. Debendo terse en conta o disposto na Disposición Transitoria
Sexta do mesmo texto legal, que establece unha aplicación progresiva destes prazos: “El plazo de treinta
días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, se aplicará a partir del 1 de enero de
2013(…)”

Ademais, o 24 de febreiro de 2013 e o 16 de xullo de 2014, respectivamente, entraron en vigor o Real
Decreto Lei 4/2013, de 22 de febreiro, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo do crecemento e
da creación de emprego, e a Lei 13/2014, de 14 de xullo, de transformación do Fondo para o
Financiamento dos Pagos a Provedores, que modificaron dito precepto, que queda redactado como segue:

“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados”

Pois ben, ás facturas abonadas durante o período obxecto do presente informe (Primeiro trimestre de 2016),
ao ter todas elas data de rexistro de entrada no concello posterior ao 23 de febreiro de 2013, seralles de
aplicación o prazo de trinta días dende a súa aprobación.
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1.3.- Pagos realizados no trimestre/intereses de demora:

Neste punto recóllese, como anexo ao presente informe, o cadro titulado Pagos realizados no trimestre, coa
estrutura esixida pola Guía do Ministerio de Facenda, resultante da aplicación informática que soporta a
contabilidade municipal, acerca dos pagos das facturas que se levaron a cabo no Primeiro trimestre de
2016.

Como pode observarse, durante o período obxecto do presente informe excedeuse o prazo máximo de pago
en 86 dos pagos realizados, resultando un período medio de pago durante o período de 53,89 días dende a
data de recoñecemento das obrigas.

Tal e como recolle o cadro anexo titulado Intereses de demora pagados no período, non foi abonada
cantidade algunha en dito concepto durante o trimestre ao que fai referencia o informe.

1.4.- Pagos pendentes de realizar ao final do trimestre:

No cadro anexo titulado Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do trimestre
inclúense as facturas que a data 31/03/2016 estaban pendentes de pagar, rexistradas no rexistro de facturas
e agrupadas conforme á estrutura esixida pola Guía do Ministerio de Facenda.

Das facturas pendentes de pago ao final do trimestre, 20 atopábanse fora do prazo legal para ser pagadas,
resultando un período medio do pendente de pagamento de 30,79 días dende o recoñecemento da obriga.

Se adxunta tamén neste informe as facturas ou documentos xustificativos que ao final do trimestre
transcorreran máis de 3 meses dende a súa anotación no rexistro de facturas e non se recoñecera a
obriga.Se adxunta cadro das pendentes de recoñecemento que ascenden ao número de 0. Se informa que a
lei orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade orzamentaria prevé que
no caso das entidades que incumpran o `PMP deberán actualizar o seu Plan De tesourería. O concello de
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Laracha ten que elaborar o Plan de Tesourería.

2.- RESPECTO AO PERÍODO MEDIO DE PAGO:

2.1.- Obxecto do informe
O artigo 4 da LOEOSF regula o principio de sostenibilidade financeira, como a capacidade para financiar
compromisos de gasto presentes e futuros dentro dos límites de déficit, débeda pública e morosidade de
débeda comercial conforme ao establecido nesta Lei, a normativa sobre morosidade e na normativa
europea.

Enténdese que existe sostenibilidade da débeda comercial, cando o periodo medio de pago aos provedores
non supere o prazo máximo previsto na normativa sobre morosidade.

En desenvolvemento dese precepto ditouse o Real decreto 635/2014, cuxo artigo 6.2 dispón que: “2. Las
comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de
pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su serie
histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y su serie
histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y
su serie histórica.

La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la
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accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación”.

De acordo co anterior, unha vez realizado, a través da aplicación informática de contabilidade Silcalwin, o
cálculo do Período Medio de Pago, resultan os seguintes datos:
- Ratio de operacións pagadas: 23,89 días
- Importe operacións pagadas: 811.814,97 euros
- Ratio de operacións pendentes de pago: 0,66 días
- Importe de operacións pendentes de pago: 725.234,15 euros
- Período Medio de Pago Global: 12,93 días

Este é o meu informe que someto a calquera outro con mellor criterio en base aos datos que a
Contabilidade do Concello da Laracha ten nos seus estados salvo erro aritmético.

A Laracha, 26 de Abril de 2016
A Interventora
Rut Presas Pardo

Concello de Laracha
Ejercicio: 2016

Trimestre: Primeiro

Fecha Obtención 26/04/2016

9:41:06

Pagos realizados en el Trimestre

Pagos realizados en el Trimestre

Pagos realizados en el Trimestre

Periodo
medio
pago
(PMP)
(días)

Dentro del período legal
pago
Número de
pagos

Fuera período legal pago
Importe total

Importe total

Número de pagos

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na
https://sede.alaracha.es (O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica
municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos).”

Documento firmado digitalmente. CVD: C6hDKKTmDmWKQokAjh+p
CN="IGLESIAS MARTINEZ, MIGUEL (FIRMA)", GIVENNAME=MIGUEL, SURNAME=IGLESIAS, SERIALNUMBER=34897065Q, C=ES
CN=MARTINEZ BARBEITO JOSE RAMON - DNI 76347367V, GIVENNAME=JOSE RAMON, SURNAME=MARTINEZ BARBEITO, SERIALNUMBER=76347367V, OU=certificado electrónico
El documento consta de un total de:60 página/s. Página 51 de 60.

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

56,58

20- Arrendamientos y Cánones

314

397925,85

86

198227,29

0

0

0

42,26

104

53558,27

3

682,14

210

344367,58

83

197545,15

21- Reparación, Mantenimiento y conservación
22- Material, Suministro y Otros
23- Indemnización por razón del servicio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,46

5

comerciales

0

0

0

Pendientes de aplicar a Presupuesto

0

0

0

53,89

319

24- Gasto de Publicaciones
26- Trabajos realizados por Instituciones
s.f. de lucro

Inversiones reales

203226,81

2

12435,02

Otros Pagos realizados por operaciones

TOTAL

601152,66

88

210662,31

Concello de Laracha
Ejercicio: 2016

Trimestre: Primeiro

Fecha Obtención 26/04/2016

9:41:15

Intereses de demora pagado en el período
Intereses de demora pagado en el período
Intereses de demora pagados en el trimestre
Número de pagos
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
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Importe total
0

0,00
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Inversiones reales

0

0,00

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

0

0,00

Pagos realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto

0

0,00

TOTAL

0

0,00

Concello de Laracha
Ejercicio: 2016

Trimestre: Primeiro

Fecha Obtención 26/04/2016

9:41:15

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre
Pendientes de pago al final del trimestre

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final
del trimestre

Periodo
medio
pendiente
de pago
(PMPP)
(días)

Nº Operaciones

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

33,51

248

0

0

26,46

42

41965,93

0

34,09

206

459401,47

19

40900,01

72

0

1

167,76

0

0

0

0

0

0

22,59

8

Dentro del período legal
pago a final de trimestre
Importe total

Fuera período legal pago a final de
trimestre
Nº Operaciones

501367,40

20

Importe total

41.067,77

20- Arrendamientos y Cánones
0

21- Reparación, Mantenimiento y
conservación
22- Material, Suministro y Otros

23- Indemnización por razón del
servicio
24- Gasto de Publicaciones
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro

Inversiones reales
142850,65
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2

35903,91
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Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

Pendientes de aplicar a Presupuesto

38,00

1

644,24

0

27,63

3

3702,60

1

30,79

260

648564,89

23

1452,00

78423,68

TOTAL

Os membros da Corporación asistentes á sesión, quedan enterados do informe de intervención emitido en
aplicación do establecido nos artigos 4 e 5 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do
29 de decembro, pola que establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais,
correspondente ao Primeiro trimestre de 2016.

11.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DE 26/01/2016 A 17/03/2016.-

O secretario da Corporación procede a dar conta ao Pleno da Corporación de que desde a convocatoria da
sesión ordinaria do Pleno da Corporación do mes de xaneiro ata o pasado 23 de maio de 2016 (día anterior á
convocatoria da presente sesión plenaria), pola Alcaldía ditáronse as Resolucións nº 31/2016 a nº 329/2016
(as Resolucións nº 31/2016 a 188/2016 quedaron pendentes de remisión coa convocatoria da sesión ordinaria
do mes de marzo), das que se remitiu relación detallada aos portavoces aos efectos de control e fiscalización
dos órganos de goberno, quedando o Pleno da Corporación enterado das mesmas.

12.- MOCIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS.-

O sr. Presidente nesta parte da sesión ordinaria dedicada ao control dos órganos de goberno, pregunta si
algún grupo desexa tratar algunha MOCIÓN polo procedemento de urxencia, tomando a palabra o grupo
político municipal do B.N.G., quen presenta as seguintes MOCIÓNS:
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1ª.- Nº REXISTRO 2899/2016.-

Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, en relación cos investimentos
polos que A Laracha leva anos agardando como a ampliación do Centro de Saúde a ampliación do CEIP
Otero Pedrayo, solicita ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:

1.- Instar á Xunta de Galicia a abordar de xeito inminente a 2ª fase da ampliación do Colexio Otero Pedrayo,
ante a clara insuficiencia do edificio construído.
2.- Instar á Xunta de Galicia a abordar de xeito inminente a ampliación do Centro de Saúde da Laracha, no
edificio das antigas escolas de Santa Lucía cedidas hai xa varios anos precisamente para esa ampliación.
3.- Instar á Xunta de Galicia a que amplíe a oferta educativa do IES Agra de Leborís da Laracha, coa
implantación de ciclos de Formación Profesional de grao medio e grao superior.

O sr. Presidente argumenta a posición contraria do seu grupo político municipal á urxencia da moción,
manifestando que si consideran que a xestión do sr. Feijóo é magnífica porque Galicia é unha das
comunidades autónomas que non acudiron ao financiamento do déficit, polo que para eles a xestión é
impecable e manifesta que gustaríalles que todas as comunidades autónomas estiveran na situación
financeira de Galicia.

O sr. Sande manifesta que a xestión trouxo máis emigración e máis desemprego.
O sr. Presidente remata dicindo que están a traballar no proposto e que mesmo na sesión de hoxe tróuxose ao
Pleno o convenio do SERGAS e dos outros temas estánse a facer xestións polo que o asunto non é urxente.

Sometida a votación a urxencia da moción, obtívose o seguinte resultado: once (11) votos en contra dos
concelleiros do grupo político municipal do PP, catro (4) a favor dos concelleiros dos grupos políticos
municipais do BNG e dos Socialistas de Galicia-PSOE e unha (1) abstención do concelleiro do grupo
político municipal Mixto, quedando, en consecuencia, desestimada a mesma.
2ª.- Nº REXISTRO 2900/2016.-
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Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, en relación co proceso
extraordinario de regularización catastral derivado da Lei 16/2012 e que se activou en Galicia nos anos 2015
e 2016 aumentando a carga fiscal sobre moitas persoas propietarias de pequenos patrimonios no rural,
solicita ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:

1.- Manifestar o rexeitamento do concello da Laracha ao proceso de regularización catastral emprendido
polo Ministerio de Facenda, demandando a paralización do proceso.
2.- Instar a que a revisión do valor dos inmobles no catastro se efectúe tendo en conta o seu valor real,
partindo da súa función económica, de dinamismo demográfico e do mercado inmobiliario concreto do
concello onde se insiren, sen a aplicación e extrapolación de módulos obxectivos realizados de forma
homoxénea a partir dunha visión centralista.
3.- Solicitar que, en función de dito proceso, non se lle esixa ás persoas propietarias pagos retroactivos en
exercicios anteriores do IBI, así como que se declare a exención da taxa de regularización catastral cando
afecten a alteracións relacionadas con obras de rehabilitación ou conservación ou de

elementos e

edificacións vinculadas á actividade agraria.
4.- Instar a que as construcións e edificacións auxiliares das vivendas no medio rural, así como todas as
edificacións vinculadas á actividade agraria ou gandeira teñan exencións no IBI.
5.- Demandar que no futuro non se compute o patrimonio que estea afecto ou vinculado á actividade agraria,
gandeira ou forestal para a baremación de umbrais patrimoniais nas becas, bolsas e axudas ao estudio.
O sr. Presidente argumenta que na moción xa se di que na sesión do Pleno de marzo os portavoces dos catro
grupos chegaron a un acordo común, ao que o sr. Sande contesta que só é un dos puntos do acordo proposto,
rebatendo o sr. Presidente que ao resto dos puntos non votarán a favor.

Sometida a votación a urxencia da moción, obtívose o seguinte resultado: once (11) votos en contra dos
concelleiros do grupo político municipal do PP, e cinco (5) a favor dos concelleiros dos grupos políticos
municipais do BNG, dos Socialistas de Galicia-PSOE e Mixto, quedando, en consecuencia, desestimada a
mesma.
A continuación o grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE, formula o seguinte ROGO:
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1ª.- Nº REXISTRO 3067/2016.-

Eladio Verdía García, portavoz do grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE, explica que no
igrexario da parroquia de Lendo vense de asfaltar unha rúa que ten moita pendente e que está a provocar que
as pluviais fixeran unha fochanca con posibilidade de caída de persoas e vehículos, polo que solicita que por
parte da alcaldía se poñan en marcha as medidas oportunas para arranxar este problema.

O sr. Presidente explica que alí hai bastante escorrentía e xúntase moita auga que debería ir pola estrada.

Jesús Souto Pena, concelleiro delegado de Patrimonio, Obras e Urbanismo, explica detalladamente que
houbo un desprendemento e que coas últimas choivas caeron dez camións de terra e desviaron as augas.

A continuación o grupo político municipal do B.N.G. formula o seguinte ROGO:

1ª.- Nº REXISTRO 2898/2016.-

Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, explica que na estrada de Vista
Alegre no cruce coa estrada cara a Larín non hai suficiente visibilidade, polo que solicita a instalación dun
espello.

O sr. Presidente contesta que efectivamente hai un noiro, mais o certo é que hai 18 cruces nesa estrada e que
nese punto é onde rematou a ampliación da estrada no Areal, polo que coa continuación da ampliación
rematará ese problema.

Antonio Antelo Añón, portavoz do grupo político municipal Mixto, solicita autorización para presentar unha
PREGUNTA aínda que non a tivera presentado por escrito coa antelación necesaria.

O sr. Presidente autoriza a presentación da pregunta aínda que manifesta que non sirva de precedente pois o
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Regulamento Orgánico Municipal establece uns prazos.

Antonio Antelo Añón, en relación cun “gasocentro”, centro de distribución de gas a domicilio, que se
proxecta instalar na Telleira, expón que o concello considerouno similar a unha estación de servizo, o que lle
parece que, pegado ás vivendas e cunha gasolineira a 20 metros e un colexio a 50 metros, non é moi
axeitado, porque prevé case 100000 litros e ten a varios veciños nerviosos que se preguntan se non se pode
impedir, polo que formula a seguinte pregunta: non debería ir ao polígono industrial?.

Pídese a palabra polo titular da Secretaría quen explica o procedemento seguido consonte coa Lei 9/2013, do
19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, sinalando que se instou aos
solicitantes a seguir o procedemento de avaliación de incidencia ambiental ante a Xunta de Galicia que
declarou a súa incidencia ambiental suxeitando o establecemento da actividade a unhas condicións,
limitándose porén o labor do concello a recibir a comunicación previa do inicio da actividade co ditame de
incidencia ambiental e a comprobar o cumprimento das medidas correctoras impostas no mesmo,
limitándose a discusión a se entender que o uso do solo e asimilable á gasolineira é conforme a Dereito,
segundo ten informado a arquitecta técnica municipal.

O sr. Antelo Añón expón que os informes non son palabra de Deus ao que o sr. Presidente contesta que para
eles é palabra de Deus, se o di o informe técnico así é.

De seguido o grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE formula as seguintes
PREGUNTAS:

1º.- Nº REXISTRO 3068/2016.-

Eladio Verdía García, portavoz do grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE, en relación coa
solicitude do concello de participación no Plan de Integración Laboral (PIL) da Deputación Provincial para
contratar durante seis meses unha cuadrilla de seis traballadores para obras e servizos e dous auxiliares de
biblioteca, formula as seguintes preguntas: sabe vostede cal foi o motivo polo que na anterior lexislatura
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gobernada polo Partido Popular con maioría absoluta non se puxo en marcha un plan deste tipo?, podería
confirmarme cantos fondos deixaron de percibir os veciños do Concello da Laracha da Deputación da
Coruña durante a etapa de Diego Calvo como Presidente da Deputación da Coruña?.

O sr. Presidente explica que non é a primeira vez do que o sr. Verdía disente, explicando o sr. Presidente que
as cuadrillas de obras e servizos xa as houbo outras veces, e así sinala que no 2015 houbo 15 peóns de
limpeza de praias e tres peóns de obras e servizos e, para este ano 2016, oito peóns de limpeza de praias,
dous auxiliares e seis peóns, polo que no 2015 en total 18 traballadores e no 2016 16 traballadores, polo
tanto menos emprego este ano.

2º.- Nº REXISTRO 3069/2016.-

Eladio Verdía García, portavoz do grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE, en relación coa
reunión á que foi convocado o alcalde coa Xunta para tratar unha solución ao tema dos residuos de
pneumáticos que hai en Lendo, formula a seguinte pregunta: en que consistiu a reunión e se se trataron
posibles solucións a este problema e de ser así que solucións plantexa a Xunta de Galicia?, existen na
actualidade balsas de residuos perigosos en Laracha?, en que volume? que hai de certo nos rumores de que
existen bidóns de 200 litros cun produto químico que non se sabe o que é?, cal é o financiamento aportado
polas administracións públicas para o seu tratamento?.

O sr. presidente contesta que na reunión tratouse que a consellería licitará a eliminación dese depósito de
pneumáticos previndo tres meses de licitación e 18 meses para a eliminación, engadindo que de balsas de
residuos non teñen coñecemento.

Discuten neste momento sobre o contido das preguntas formuladas e de se o grupo político municipal dos
Socialistas de Galicia-PSOE fixo nove preguntas ou tres.

A continuación o grupo político municipal do BNG formula as seguintes PREGUNTAS:
1º.- Nº REXISTRO 2897/2016.-
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Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, en relación cun transformador
instalado pola empresa Hidroeléctrica Laracha na beira do río Anllóns ao menos de 10 metros, na parroquia
de Coiro, na estrada que vai cara ao igrexario de Erboedo uns metros antes do cruce de Paredes, formula a
seguinte pregunta:considera o goberno municipal que o lugar no que se instalou este transformador na
parroquia de Coiro, a menos de 10 metros do río, é o máis axeitado para a súa ubicación?.

Durante a lectura da pregunta o concelleiro do grupo político municipal dos Socialistas de Galicia-PSOE,
Eladio Verdía García abandona o salón de sesións sendo as 14 horas e 24 minutos.

O sr. Presidente explica que o que poden dicir é que conta cos informes favorables e o que temos que facer é
outorgar licenza.

.

O concelleiro Eladio Verdía García, reincorpórase á sesión sendo as 14 horas e 25 minutos.

2º.- Nº REXISTRO 2895/2016.-

Xoán Manoel Sande Muñiz, portavoz do grupo político municipal do BNG, en relación co expediente de
revisión de oficio iniciado hai xa varios meses do contrato feito en 2009 coa empresa Hidroeléctrica Laracha
para a subministración eléctrica do Museo dos Muíños na antiga reitoral de Golmar, no que o Consello
Consultivo emitiu ditame favorable o 21 de outubro de 2015, formula a seguinte pregunta: cal é a situación
actual do expediente de revisión de oficio do contrato de subministración eléctrica para o Museo dos Muíños
de Golmar, contrato formalizado no ano 2009 coa empresa Hidroeléctrica Laracha para unha obra xa pagada
que se demostrou non terse realizado na súa totalidade?.

O sr. Presidente contesta que mediante Resolución da Alcaldía do 30 de outubro de 2015 declarouse a
nulidade do acordo e reclamouse a devolución a Hidroeléctrica de Laracha e xa foi devolto.

O sr. Sande Muñiz solicita explicación do motivo polo que non se fixeron na mesma sesión a sesión
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ordinaria do mes de maio e o pleno extraordinario das mesas electorais previsto para o vindeiro luns, ao que
o secretario informa que o Pleno ten acordado que a data das sesións ordinarias do Pleno pode variarse na
anterior sesión ordinaria do Pleno que se celebrou no mes de marzo, antes da convocatoria do proceso
electoral e, que a elección de membros de mesas electorais ten uns días prefixados a contar desde a
convocatoria de eleccións e que non pode ser antes de mañá sábado e ata o vindeiro mércores.

E non tendo mais asuntos que tratar, o sr. presidente levanta a sesión sendo as 14 horas e 29 minutos, da que
como secretario estendo a presente acta e dou fe da mesma, asinándoa dixitalmente xunto ao sr. presidente.
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Xoán M. Sande Muñiz, Portavoz do Grupo Municipal do BNG no Concello
da Laracha, ao abeiro do Regulamento de Organización e Funcionamento das
Entidades Locais, presenta para a súa contestación no vindeiro Pleno Ordinario
da Corporación as seguintes PREGUNTAS:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O 8 de febreiro do ano 2011 asinábase un convenio de colaboración entre a
Secretaría Xeral para o Deporte e o concello da Laracha para a construción
dun campo de fútbol en Caión, convenio no que se establecía o financiamento
por parte da Secretaría Xeral para o Deporte (a través da Sociedade Pública de
Investimentos) en dúas anualidades: 549.820,67 euros no ano 2011 e 500.000
euros en 2012, en total 1.049.820,67 euros. Pola súa parte o concello
comprometíase a por a disposición da Secretaría Xeral os terreos precisos e a
obtención das autorizacións previas así como a licenza municipal.
O 10 de maio de 2011 a Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe remitía o
informe sobre adecuación ao Plan de Ordenación do Litoral de Galicia,
declarando que “o proxecto de campo de fútbol no lugar de Xermaña-Caión (A
Laracha), tal e como está formulado na documentación remitida é un uso
incompatible co Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, en virtude do artigo
58 do Decreto 20/2011”. O 12 de maio do mesmo ano o Secretario Xeral para o
Deporte remitía escrito á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia no que
informaba do rexeitamento do proxecto para a construción do campo de fútbol
en Caión, por non contar coas autorizacións sectoriais necesarias e non
cumprir coas prescricións do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia.
Segundo información da propia Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de
Galiza, a partida orzamentaria que inicialmente estaba destinada a esta obra
utilizouse para cubrir outros compromisos como a construción dun pavillón
polideportivo en O Grove e dun campo de fúltbol en San Cibrao das Viñas,
actuacións que foron encargadas á SPI o 13 de outubro de 2011.
O concello da Laracha viuse na obriga de devolver os terreos inicialmente
expropiados, e posteriormente iniciou un novo proceso de expropiación doutros
terreos. Posteriormente, o goberno municipal encargou a redacción dun
proxecto para un campo de fútbol en Caión, proxecto que tivo un custe de
21.659 euros e do que foi aprobado o seu pagamento no Pleno celebrado por
esta Corporación o 27 de maio do pasado ano. Todo isto, sen existir partida
orzamentaria ningunha nos sucesivos orzamentos da Xunta de Galiza, nin
coñecerse compromiso firme documentado por parte do goberno galego para
afrontar a construción do devandito campo de fútbol. Por certo, campo de fútbol
que xa existía en Caión (aínda que non fose de titularidade municipal) con
anterioridade á aprobación do Plan Xeral que incluíu un convenio coa Confraría
para a urbanización dos terreos do Campo da Ínsua.

Nos orzamentos recentemente aprobados para o presente ano 2017 incluiuse
unha subvención nominativa para equipo de fútbol do Clube de Mar de Caión,
para a adquisición dun vehículo, subvención xustificada polo goberno municipal
na situación de desvantaxe deste clube con respecto aos outros equipos
federados do concello que contan con campos de fútbol municipais (Paiosaco e
Laracha), polo que podemos supoñer que desde o goberno municipal entenden
que se vai manter no tempo esa situación e polo tanto non vai haber campo de
fútbol en Caión nos próximos anos.

Por todo isto, desde o Grupo Municipal do BNG formulamos as seguintes
PREGUNTAS:
Cal é a cantidade de diñeiro das arcas municipais que se leva gastado nas
xestións para un campo de fútbol para o que non hai consignación
orzamentaria nin compromiso escrito coñecido por parte da Xunta de Galiza?
Considera o grupo de goberno que o gasto na expropiación duns terreos e na
redacción dun proxecto para unha obra que non se vai acometer, cando menos
de momento, é unha boa xestión do diñeiro público? Acaso non hai outras
prioridades para investir os fondos municipais antes de acometer uns gastos
para unha infraestrutura da que non hai consignación orzamentaria nin se sabe
se a vai haber nalgún momento?

A Laracha, a 19 de xaneiro de 2017

Asdo.: Xoán M. Sande Muñiz,
Portavoz do Grupo Municipal do BNG da Laracha

