
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL CELEBRADA O 18 DE DECEMBRO DE 2018
En Laxe, sendo as 21:00 horas do día 18 de decembro de 2018, reúnense, no Salón de Plenos do Concello, aos efectos de celebración da sesión
extraordinaria, o 1º tenente de alcalde, Ricardo Facal Castiñeira, presidindo o Pleno  por delegación por ausencia (Resolución núm. 759/2018,
de 28/09/2018)(PSdeG PSOE) e os concelleiros:

Dona Ana María Hermo Vales (PSdeG PSOE)
Don Manuel Esmorís Cotelo (PSdeG PSOE)
Don Francisco Ordóñez Parga(PSdeG PSOE)
Don José Luis Pérez Añón (PP)
Don Francisco Charlín Oróns (PP)
Don Eulogio Constantino Castiñeira (PP)
Dona María Begoña Romar Soneira (PP)
Don Diego Soto Pereiro (PP)
Don Xosé Manuel Pose Lema (BNG)

Actúa como Secretario deste Concello, Dona Begoña Carrasco García.

Seguidamente, procédese a, deliberar sobre a seguinte

ORDE DO DÍA:

1.-APROBACIÓN DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+ 2019

Dase conta da proposta de Alcaldía
APROBACIÓN DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

(PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+  2019”

A Deputación da Coruña publicou as bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de



concellos) “POS + 2019” no BOP núm. 188 de 02/10/2018.

Este plan consta de tres tipos de achegas provinciais: achega provincial 2018, achega provincial 2019 e préstamo provincial 2019 que se destinarán aos
distintos obxectos descritos nas ditas bases en función da súa natureza. As cantidades asignadas ao concello de Laxe para cada un destes tipos de achega
son as seguintes:

Achega provincial 2018: 105.336,28 €
Achega provincial 2019: 146.933,44 €
Préstamo provincial 2019: 100.912,78 €

Con respecto a este plan, formúlase a seguinte proposta ao Pleno:

1.-  “Participar  no  Plan provincial  de  cooperación ás obras  e servizos  de competencia municipal  (Plan único de  concellos)  “POS+  2019”  da
Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada
aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2019”,”achega provincial 2018” e “préstamo
provincial 2019”:

A) Financiamento do pago a provedores:

Capítulo II Capítulo VI Total

Achega provincial 2018 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores

0 0 0

Achega provincial 2019 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores

0 0 0

Subtotal pago a provedores 0 0 0

B ) Financiamento de gastos correntes:
Deputación

Achega provincial 2019 aplicada ao financiamento de gastos correntes 146.933,44 €

Subtotal gasto corrente 146.933,44 €

C ) Financiamento de investimentos:



ACHEGA PROVINCIAL 2019 Financiamento do investimento

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento
total

    

    

Subtotal investimentos achega provincial 
2019

ACHEGA PROVINCIAL 2018
(Investimentos financeiramente sostibles) Financiamento do investimento

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento
total

Obras de remodelación e pavimentado da praza
da Rúa do Cantón, Concello de Laxe (A Coruña)

 47.469,27  0  47.469,27

Proxecto de rehabilitación do Centro Social  de
Traba, Concello de Laxe (A Coruña)

 57.867,01  0  57.867,01

    

    

Subtotal investimentos achega provincial 
2018

  105.336,28  0   105.336,28

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2019 Financiamento do investimento

Denominación da obra ou subministración Préstamo
Deputación

Achega
Concello

Orzamento
total

    

    

    

    



Subtotal investimentos préstamo provincial 
2019

   

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2019 e que se relacionan nestas táboas.

D) Redución de débeda con entidades financeiras:

Entidade financeira
Número/código do

préstamo
Importe de “préstamo provincial 2019”

aplicado á redución da débeda

BANCO SABADELL 807415452976 100.912,78

Subtotal redución de débeda con entidades 
financeiras

100.912,78

E) Resumo:

SUBTOTAIS Deputación Concello Total

A-  PAGO A PROVEDORES
Achega 2018 0 0

Achega 2019 0 0

B- GASTOS CORRENTES  
Achega 2019 146.933,44 € 146.933,44 €

C- INVESTIMENTOS

Achega 2019  0  0  0

Achega 2018 105.336,28 0 105.336,28



Préstamo 2019 0 0 0

D- REDUCIÓN DÉBEDA
Préstamo 2019 100.912,78 100.912,78

T O T A L

Achega 2019  146.933,44   146.933,44

Achega 2018 105.336,28 105.336,28

Préstamo 2019 100.912,78 100.912,78

TOTAL 353.182,50 353.182,50

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2019 no que se inclúen os investimentos financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os
correspondentes proxectos ou pregos de prescricións técnicas:
 

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles
 (mínimo do 25% do total de achega e préstamo provincial asignado)

Orzamento

Acondicionamento accesos a capilla de Santa Rosa e muiño do vento, Laxe 36.874,91

Conservación de rúas no casco urbano de Laxe 30.500,71

Conservación de camiños en Coens 49.505,46

TOTAIS  116.881,08

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado
coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.

4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2019 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos
incluídos na anualidade do 2019, se a houbera.

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no Plan,
que se entenderá aceptada si esta se produce efectivamente.



6.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións
incluídas neste Plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o detalle de cada unha delas,
acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.

7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade
Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

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

Laxe, 13 de decembro de 2018
O ALCALDE

Asdo.-O 1º tenente de alcalde
Ricardo Facal Castiñeira (delegación por ausencia
Resolución núm. 759/2018, de 28/09/2018)
Intervén o voceiro do Grupo municipal do PP manifestando o seu desacordo por non ter contado co seu grupo para decidilas obras, motivo polo
cal quere facer unha serie de precisións,
---Polo que atinxe o proxecto de rehabilitación do centro social de Traba pregunta que cantas veces se ten reparado e si con esta actuación xa
queda solucionado o tema.
Resposta o 1º Tenente de Alcalde,  Ricardo Facal Castiñeira dicindo que intentouse reparar pero que non se obtivo a subvención, e di que en
principio quedaría solucionado o problema.
---Polo que atinxe as obras de remodelación e pavimentado da praza da Rúa do Cantón o voceiro do Grupo municipal do PP  manifesta o seu
acordo por ser unha obra no seu día proposta polo seu grupo.
---Polo que atinxe o importe do préstamo provincial para a reducción de débeda di que non e tal reducción xa que séguese a deber e que o único
e cambiase a quen se lle debe.
Resposta o 1º Tenente de Alcalde Ricardo Facal Castiñeira, dicindo que considera mais fácil deber a Diputación que a unha entidad financieira.
---Polo que atinxe o acondicionamento de accesos á capilla de Santa Rosa e muiño de vento o voceiro do Grupo municipal do PP cuestiona a
suficiencia da actuación proxectada. 
O 1º Tenente de Alcalde Ricardo Facal Castiñeira, resposta o considera suficiente explicando que a obra vai toda en zahorra.
O voceiro do Grupo municipal do PP, manifesta as súas dúbidas sobre o uso exclusivo da zahorra facendo referencia o mal estado de obras
similares.



---Polo que atinxe a conservación das Rúas do casco urbano de Laxe, o voceiro do Grupo municipal do PP di que parécelle ben a Rúa Panaderas
pero non entende o motivo da inclusión da Rúa Sol.
O 1º Tenente de Alcalde Ricardo Facal Castiñeira manifesta que a baixada da Pena detrás do Museo esté en mal estado.
---Polo que atinxe á conservación de camiños en Coens, pregunta ata onde chega a actuación. 
O 1º Tenente de Alcalde Ricardo Facal Castiñeira contesta que un dos camiños remata no monte e outro termina no Terraplén.
O voceiro do Grupo municipal do PP manifesta o seu desexo de que as obras nos camiños sexan mellor que outros arranxos anteriores.
Seguidamente, non habendo máis intervencións, sométese a votación a proposta, obtendo o seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: 10 [4 do PSdeG-PSOE (Don Ricardo Facal Castiñeira, Dona Ana María Hermo Vales, Don Manuel Esmorís Cotelo e D. Francisco
Ordóñez Parga)  1 do BNG (Don Xosé Manuel Pose Lema) e 5 do PP (Don José Luis Pérez Añón, Don Francisco Charlín Oróns,   Don Eulogio
Constantino Castiñeira , Dona María Begoña Romar Soneira e Don Diego Soto Pereiro)].
 VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIÓNS: 0

Polo que queda aprobada por maioría dos asistentes, a adopción do seguinte
ACORDO:
1.-  “Participar  no  Plan provincial  de  cooperación ás obras  e servizos  de competencia municipal  (Plan único de  concellos)  “POS+  2019”  da
Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada
aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2019”,”achega provincial 2018” e “préstamo
provincial 2019”:

A) Financiamento do pago a provedores:

Capítulo II Capítulo VI Total

Achega provincial 2018 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores

0 0 0

Achega provincial 2019 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores

0 0 0

Subtotal pago a provedores 0 0 0



B ) Financiamento de gastos correntes:
Deputación

Achega provincial 2019 aplicada ao financiamento de gastos correntes 146.933,44 €

Subtotal gasto corrente 146.933,44 €

C ) Financiamento de investimentos:

ACHEGA PROVINCIAL 2019 Financiamento do investimento

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento
total

    

    

Subtotal investimentos achega provincial 
2019

ACHEGA PROVINCIAL 2018
(Investimentos financeiramente sostibles) Financiamento do investimento

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento
total

Obras de remodelación e pavimentado da praza
da Rúa do Cantón, Concello de Laxe (A Coruña)

 47.469,27  0  47.469,27

Proxecto de rehabilitación do Centro Social  de
Traba, Concello de Laxe (A Coruña)

 57.867,01  0  57.867,01

    

    

Subtotal investimentos achega provincial 
2018

  105.336,28  0   105.336,28

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2019 Financiamento do investimento



Denominación da obra ou subministración Préstamo
Deputación

Achega
Concello

Orzamento
total

    

    

    

    

Subtotal investimentos préstamo provincial 
2019

   

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2019 e que se relacionan nestas táboas.

D) Redución de débeda con entidades financeiras:

Entidade financeira
Número/código do

préstamo
Importe de “préstamo provincial 2019”

aplicado á redución da débeda

BANCO SABADELL 807415452976 100.912,78

Subtotal redución de débeda con entidades 
financeiras

100.912,78

E) Resumo:

SUBTOTAIS Deputación Concello Total

A-  PAGO A PROVEDORES
Achega 2018 0 0

Achega 2019 0 0



B- GASTOS CORRENTES  
Achega 2019 146.933,44 € 146.933,44 €

C- INVESTIMENTOS

Achega 2019  0  0  0

Achega 2018 105.336,28 0 105.336,28

Préstamo 2019 0 0 0

D- REDUCIÓN DÉBEDA
Préstamo 2019 100.912,78 100.912,78

T O T A L

Achega 2019  146.933,44   146.933,44

Achega 2018 105.336,28 105.336,28

Préstamo 2019 100.912,78 100.912,78

TOTAL 353.182,50 353.182,50

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2019 no que se inclúen os investimentos financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os
correspondentes proxectos ou pregos de prescricións técnicas:
 

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles
 (mínimo do 25% do total de achega e préstamo provincial asignado)

Orzamento

Acondicionamento accesos a capilla de Santa Rosa e muiño do vento, Laxe 36.874,91

Conservación de rúas no casco urbano de Laxe 30.500,71

Conservación de camiños en Coens 49.505,46

TOTAIS  116.881,08

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado
coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.



4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2019 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos
incluídos na anualidade do 2019, se a houbera.

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no Plan,
que se entenderá aceptada si esta se produce efectivamente.

6.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións
incluídas neste Plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o detalle de cada unha delas,
acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.

7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade
Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

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

2.-APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE OBRIGAS Nº12/2018.
Dase conta da proposta de Alcaldía

Vista a existencia dunha serie de facturas por importe total de 5.237,21€ por subministros e servizos prestados no exercicio 2017, que precisan
do previo recoñecemento extraxudicial de crédito polo Pleno para poder ser aprobadas, tal e como dispón o artigo 60.2 do Real Decreto
500/1990, de 20 de abril .

Advertido do principio de anualidade do orzamento e de especialidade dos créditos a gastar por unha entidade pública, e tendo en conta a
atenuación pola Xurisprudencia da aplicación deles en virtude do principio de enriquecemento inxusto que obriga a Administración a pagar
aqueles traballos efectuados.

Esta Alcaldía, somete ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:

Primeiro.- Aprobar o Expediente de recoñecemento de obrigas nº12/2018 cun importe total de 5.237,21€, con cargo ao Orzamento Xeral municipal para o
exercicio  2018,   e  proceder  á  autorización,  disposición  e  recoñecemento,  liquidación  das  obrigas  dos  créditos  recoñecidos,  imputándoos  ás  partidas
correspondentes segundo consta no listado anexo da proposta.

Laxe, 13 de decembro de 2018



O ALCALDE
O 1º tenente de alcalde

Ricardo Facal Castiñeira, delegación por ausencia
(Resolución núm. 759/2018, de 20/09/2018)

Explica a Secretaría que unha das facturas retírase do expediente, xa que é necesario emitir informe polo que o importe do recoñecemento e de
4.087,20€ e non de 5.237,21€ como di a proposta, afectando as seguintes facturas:
 

EMPRESA FECHA REXISTRO CONCEPTO E PERIODO IMPORTE PARTIDA
NATURGY S.A. 30/11/2018 14/11/2017 A 11/01/2018 1.238,74 2018 165 22100
NATURGY S.A. 30/11/2018 10/11/2017 A 13/12/2017 345,98 2018 165 22100
NATURGY S.A. 30/11/2018 14/12/2017 A  10/01/2018 786,48 2018 165 22100

COGAMI RECICLADO.
CONCELLO DE

PONTECESO

27/11/2018 SERVIZO XESTIÓN PUNTO
LIMPO 01/10/2017 A

31/12/2017

1.716,00 2018 1623 227 99

TOTAL 4.087,20

Seguidamente, non habendo máis intervencións, sométese a votación a proposta, obtendo o seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: 5 [4 do PSdeG-PSOE (Don Ricardo Facal Castiñeira, Dona Ana María Hermo Vales, Don Manuel Esmorís Cotelo e D. Francisco
Ordóñez Parga)  1 do BNG (Don Xosé Manuel Pose Lema) ]  
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIÓNS:  5 do PP (Don José Luis Pérez Añón, Don Francisco Charlín Oróns,   Don Eulogio Constantino Castiñeira e Dona María Begoña
Romar Soneira e Don Diego Soto Pereiro )].



Polo que queda aprobada por maioría dos asistentes, a adopción do seguinte
ACORDO:
Primeiro.- Aprobar o Expediente de recoñecemento de obrigas nº12/2018 cun importe total de 4.087,20€, con cargo ao Orzamento Xeral municipal para o
exercicio  2018,   e  proceder  á  autorización,  disposición  e  recoñecemento,  liquidación  das  obrigas  dos  créditos  recoñecidos,  imputándoos  ás  partidas
correspondentes segundo consta no listado anexo da proposta.

EMPRESA FECHA REXISTRO CONCEPTO E PERIODO IMPORTE PARTIDA
NATURGY S.A. 30/11/2018 14/11/2017 A 11/01/2018 1.238,74 2018 165 22100
NATURGY S.A. 30/11/2018 10/11/2017 A 13/12/2017 345,98 2018 165 22100
NATURGY S.A. 30/11/2018 14/12/2017 A  10/01/2018 786,48 2018 165 22100

COGAMI RECICLADO.
CONCELLO DE

PONTECESO

27/11/2018 SERVIZO XESTIÓN PUNTO
LIMPO 01/10/2017 A

31/12/2017

1.716,00 2018 1623 227 99

TOTAL 4.087,20

FIN DA SESIÓN.-
Rematado o obxecto da presente sesión, o sr. Alcalde da por finalizada, sendo  21.15 horas do día da data e no lugar ao principio indicados, estendéndose
por min secretario, a presente acta asinando a continuación e neste momento e comigo o Iltmo. Sr. Alcalde-presidente para que, unha vez aprobada a Acta
polo Pleno do Concello de Laxe, se proceda a súa transcrición ao libro correspondente.

O alcalde-presidente
O secretario-interventor 

O 1º tenente de alcalde
Ricardo Facal Castiñeira, delegación por ausencia
(Resolución núm. 759/2018, de 20/09/2018)

Begoña Carrasco García


